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 ملدص

 التعاقػد مػإف العتعاقػدإف تتصدل هذه الدراسة إلػ  الشفػؼ  ػف  اػر الاػمف العنػرد  ػف التارإػر  يػ  إلزاعإػة      
فػػػل ال اػػػم اوسػػػنعل كالاػػػاوكف العػػػدوله كذلػػػؾ ممإػػػاف عاهٌإػػػة الاػػػمف العنػػػرد  كصػػػكرًه  كعكقػػػؼ  يعػػػا  ال اػػػم 
اوسػػػنعل كالاػػػاوكف العػػػدول عػػػف امػػػكت المإػػػار ليعامػػػكف  كعواقفػػػة فراا ػػـػ ك دلػػػت ـ كالتػػػرنإ  فإعػػػا مإو ػػػا  كقػػػد 

المإػػار لعػػف كقػػ  مناػػم  ػػمف فػػانش عنػػرد  شعػػا ميصػػت تكصػػيت إلػػ  تػػرنإ  الػػر م ال ا ػػل الاااػػؿ مامػػكت 
مػػػالاكؿ  االنت ػػػاداتنإػػػث مػػػد ت تيػػػؾ   الدراسػػػة إلػػػ   ف ال اػػػم الاػػػاوكول قػػػد تطػػػكرت ععالنتػػػم لعسػػػ لة الاػػػمف

كهػػك عػػا  مػػذت مػػم ععظػـػ   مالوظرإػػة العادإػػة فػػل الاػػمف  كاوت ػػت إلػػ  الاػػكؿ مالوظرإػػة الو سػػإة فػػل االسػػتانؿ
 اة.التفرإعات الااوكوإة الندإ

Abstract 

      This study wants to reveal the impact of the pure overcharge (alghaben) free of 

delude (gharar) on the contract binding for both contractors, in Islamic jurisprudence 

(feqh) and civil law, by reveling the meaning of pure overcharge (alghaben), and its 

forms, and the stand of the Islamic jurisprudence and civil law scholars towards the 

rightness of option to the overcharged person, then discussing their views and their 

proofs, and surpass between them, and clarifying the conditions and controls that 

should be available to confirm the option in pure overcharge (alghaben). 
 

 
 .قدمةامل

 النعد هلل رب العالعإف كالصنة كالسنـ  ي   فرؼ األومإا  كالعرسيإف ك ي  فلم كصنمم كعف اتم  سوتم كهدإم إل  إـك       
 :كمعد  الدإف
 فإيعد  اعؿ الرم  عف  هـ العكاعؿ العن زة لععيإات االستاعاره إذ إودف  مسممم  صناب رؤكس األعكاؿ فل االومراط       
 .ماإة توعإة  عكال ـ كزإادت ا هعيإات التنارإة العمتي ةفل الع
كمإوت الاكا دى    ف الفرإعة الارا  د ت إل  ضركرة استاعار العالؾ ألعكالم ك دـ نكاز تعطإي ا  كععا ال فؾ فإم       

 ـ كنول األرماح مالطرإاة فيـ تسع  ليعنؾ ماستاعار  عكال  العوظِّعةى لنعإ  الطرؽ العمانة الستاعار األعكاؿ كاستانل ا
 كاستارارها مؿ كضعت  نشاعان ت صإيإة لضمط  عيإات التعاقد مإف  طراف ا معا إضعف امات تيؾ الععاعنت .ُ()التل تنيك ل ـ

 مْ ــَأْمَواَلكُ  َتْأُكُمواَيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ََل  : إاكؿ  فػػػػػػكنعيت  ساس ذلؾ الرضا مإف العتعاقدإ  (ِ)ا كالعدؿى فإ اػػػػكدإعكعت 
 

 .األردوإةناععة الشيإة الفرإعة     صكؿ الدإفقسـ   عفارؾ  ستاذ *
 .َُِٕ/َُِٔ ونز هذا المنث منؿ إنارة الت رغ العيعل الععوكنة لل عف ناععة فؿ المإت ليعاـ الدراسل    
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 م الرضا –  كات ات شيعة ال ا ا   ي  رشوإة اوإناب كالامكؿ [ِٗالوسا : ]ِمْنُكمْ  َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َترَاضٍ 
العاررة ل ا لترتب فاارها الوك إة  هفل قإاـ  اكد الععاكضات كاشتسام ا ص ة الصيكنإة -التاـ المالل عف الواااص كالعإكب

التراضل  عف ف وم  ف إمؿ مرشوإة عاقدإة شؿ عا. كعوعت الفرإعة معا كضعتم عف فرااط كقكا د ليععارسات الت(ّ)فر ان 
 كالتارإر... ك إرها.  كالامف  مإف العتعاقدإفه شاوشراه

 كهك عا إفإر إل   ساس ع ـ ووفا  تيؾ العاكد إاـك  ي  التشافؤ كالتكازف مإف  طراف ا كإناؽ الرضا  التاـ مإو ـ        
 .(ْ)لضاعف ليناكؽ العنترعة فإعا مإو ـكإنكط ا مسإاج العدؿ ا  كإضمط نرإت ـ التعاقدإة

 كععا إندر التساؤؿ  وم هوا: هؿ ترشت الفرإعة النمؿ  ي   ارمم ليتنار فل نول األرماح التل إفت كفه إذا عا استشعيت       
مد  اليزـك فل معععاعنت ـ التنارإة فرااط ا الفر إة األمرل؟ كهؿ إيمٌؿ الاكؿ مامكت مإار الامف ال انش العنرد  ف التارإر 

 عيشإة األعكاؿ ألصنام ا؟  العاكد كاستارار التعاعؿ كامات
كالعاررات الفر إة التل  تناكؿ هذه الدراسة الشفؼ  ف إنامة عنددة كاضنة ل ذه اوفشالإة فل ضىك  تيؾ الع اهإـ       

قاعة   كتعإإف النؽ  تنشـ الععارسة التعاقدإة فل إطار نرإة التعاقد  النكر. العدؿ كعو كا 
 

 .الدراسات السابقة
لـ  ند فل ندكد منال كاطن ل عف  فرد عكضكع  ار الامف العنرد  ي  العاد فل منث عستاؿ إتواكؿ عاهإتم  كصكره         

 تواكلت عكضكعكعكقؼ  يعا  ال ام اوسنعل كالااوكف العدول عف  اره  ي  الزاعإة التعاقد  إال  ف هواؾ العدإد عف الدراسات قد 
 الامف مفشؿ  اـ  ك  درج ضعف عمانا ا

 : الدراساتكعف مإف تيؾ   كقد  فدت عو ا فل هذه الدراسة  كتواكلت عدل ت اإره  ي  العاد       
 كالااوكف العدول )الركعاول كال روسل اوسنعلالاره دا ل   يل عنل الدإف  عمد  الرضا فل العاكد  دراسة عااروة فل ال ام  .ُ

 ـ.ََِٖ  دار المفاار اوسنعإة  صرم كالعراقل(ونيإزم كالعكاو
 ق.ُِْٓ( رنب ِّالعدد )  عنية العدؿ  نشـ الامف ك اره  ي  العاد  مف عنعدسيعاف   الوفكاف .ِ
 (.ّالعدد )  عنية عداد اآلداب   ار الامف فل الععاكضات العالإة  سيإعاف  الميؼ .ّ
 زهر األاألنشاـ العدلإة  رسالة عانستإر  شيإة الناكؽ  ناععة  امدإف   مد الواصر  الامف ك اره  ي  العاد فل عنية  .ْ

 ـ.َُِّ   زة
ف ػػػػكتتعإز الدراسة التل ونف مصددها  ف تيؾ الدراسات فل  و ا نسعت النداؿ ال ا ل الداار نكؿ عس لة  ار الام       

فانش عف امكت المإار لعف كق   يإم  مف ال انش العنرد  ي  العاد  كمإوت عكقؼ  يعا  ال ام اوسنعل كالااوكف العدول 
 عنرد  ف  م مدإعة.

 
 .مشكلة البحح

 : التساؤالت اآلتإة  فتتعاؿ إفشالإة هذا المنث فل اونامة        
 كعا ال رؽ مإوم كمإف  وكاع الامف األمرل؟  عا ع  ـك الامف العنرد .ُ
 عكقؼ ال ا ا  عف  ار الامف العنرد  ي  العاد؟ عا .ِ
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 كف العدول عف  ار الامف العنرد  ي  العاد؟عا عكقؼ الااو .ّ
 

 .حدود املشكلة
  كصكره ك وكا م  ال إسع  هذا المنث إل  تواكؿ شؿ عا إتعيؽ معكضكع الامف  عكعان عف نإث ع  كعم كعاهٌإتم       

هذا المنث اولعاـ كاآلاار التل ترد  ي  العاد مسمممه ألف ذلؾ كاس  الوطاؽ كال إس    كعفرك إة المإار الذم إتسمب فإم
وعا إسع  هذا المنث إل  إمراز ععالـ اونامة  ف إفشالإتم الدقإاةه   فضنن  ف  ف العدإد عف الدراسات قد تواكلتم  مم كا 

 ف عدل  كالشفؼ  كعدل عفرك إة المإار العترتب  يإم  ك قساعم  فإاتصر  ي  مإاف ععو  الامف العنٌرد  ف التارإر
  ت اإره  ي  العاد.

 
 .رضية البححف

إسع  إل  إوطيؽ هذا المنث عف فرضإة عنددة توص  ي   ف هواؾ  اران ليامف العنرد  ف التارإر  ي  العاد  كالمنث        
 إامات صنة هذه ال رضإة  ك مطا ا.

 

 .مهوج البحح
 : س  تعد فل إ داد هذا المنث  ي  العواهج العيعإة اآلتإة       

 إل   نشاـ  اعة. ـك ماستارا  عا إتعيؽ مالامف العنرد  ف التارإر ليكصكؿ عو انإث س ق: العو ج االستاراال .ُ
األنشاـ العتعياة م ار  الستوماط هنإث س قـك متنيإؿ الوصكص الكاردة فل العكضكع كاستوطاق ا: العو ج التنيإيل .ِ

 الامف العنرد  ي  العاد.
كمعا كرد فل   عف وانإةكاردة فل إفشالإة الدراسة فإعا مإو ا كذلؾ معااروة اآلرا  كاألقكاؿ ال ا إة ال: العو ج العاارف .ّ

 الااوكف العدول األردول عف وانإة امرل.
 

  .خطة البحح
 مفيوم الغبن المجرد.: المبحث األول

 ع  ـك الامف لاة.: المطمب األول       
 ع  ـك الامف فل اصطنح ال ا ا .: المطمب الثاني       
 ع  ـك الامف العنرد.: المطمب الثالث       
  قساـ الامف.: المطمب الرابع       

 راء العمماء في أثر الغبن المجرد عمى العقد آ: المبحث الثاني
 الااايكف معو  الرد مالامف العنرد.: المطمب األول       
 الااايكف منكاز الرد فل الامف العنرد.: المطمب الثاني       
 األدلة كالترنإ . عواقفة: المطمب الثالث       
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 :املبحح األول

 .مفووم الغنب اجملرد

 

 .مفووم الغنب لغة: املطلب األول
 مف الرنؿ فل مإعم  ف ك إامف  موا   :قاؿ امف فارس: )الاإف كالما  كالوكف شيعة تدؿ  ي  ضعؼ كاهتضاـ. إااؿ :الغبن لغة

 .(ٕ)الواص :كالامف فل الياة (ٔ)إعة الكشس كالمد :كالامف فل المإ  كالفرا  .(ٓ)إذا اهتضـ فإم( كذلؾ
 

 .مفووم الغنب يف اصطالح الفقواء: املطلب الجاني
عستعد عف الععو   عف منؿ عرانعة تعرإؼ الامف لدل فا ا  العذاهب تمإف  ف الععو  االصطننل ليامف: الغبن اصطالحاً 

مإف كموا ن  يإم  إندث التاامف اآلمر فل قإعتم   إشافئالياكم و سمه فالامف  ودهـ شكف  ند المدلإف فل  اد الععاكضة ال 
العتعاقدإف  ودعا تطا  عصينة  ند العتعاقدإف  ي  عصينة اآلمر  منإث إوتاص عف نؽ  ندهعا لعصينة صانمم  ي  

 .(ٖ)ععم التكازف مإف العصال  العتمادلة مإو عا إمتؿونك 
مإف عا إعطإم العاقد كعا "هك  دـ التعادؿ : فم السو كرم ماكلمك ي  هذا درج تعرإؼ فا ا  الااوكف العدول  فاد  ر        

 كمعمارة  مرل هك: " دـ التعادؿ مإف األدا ات العتاامية فل العاد  ي  كنم (ٗ)إ مذه فل  اد الععاكضة كفل إتعاـ العاد"
 ا إعطإم ف ك عامكف إذا   ط منإث إشكف عا إ مذه  ندهعا  قؿ عع  إمتؿ ععم التكازف الذم إضعم العتعاقداف عكض  اال تمار

 .(َُ)  ط " ك امف إذا  مذ  شار ععا   شار ععا  مذه
 

 .مفووم الغنب اجملرد: املطلب الجالح
 عف الضركرة معشاف تندإد ع  ـك تنرإد العاد  ف التارإره ذلؾ  ف ععظـ الدراسات التل سمات هذه الدراسة اوصمت       

العس لة اوسناعان عو ا ع  عا كرد فل الاكاوإف العدوإة العرمإة فل هذه  ه ي  العاد ي  مإاف ت اإر الامف العصانب ليمداع 
  ي  عا سورل فل اواإا هذا المنث. 

كالمنمة . (ُُ) م وكع عف  وكاع المنمة الامف الذم لـ إصنمم: كقد  ٌرؼ ال ا ا  الععاصركف الامف العنرد م وم       
ف اآلمر مكسإية عكهعة قكلإة  ك فعيإة  تنعيم  ي  الرضا فل العاد معا لـ إشف  ند العاقدإ( ُِ)فل العاد هل:  ف إمدع

. فالتارإر إاـك  ي  االنتإاؿ كإا  العاركر تنت  عيإة مداع كتضيإؿ عف العتعاقد اآلمر تنعيم (ُّ)لإرض  مم لكالها
. كهك شعا وايم (ُٓ)لااوكف عصطي  التدلإس. كهك عا إااميم  ود فا ا  ا(ُْ) ي  إمراـ  اد لـ إشف لإمرعم لك شاف إعيـ الناإاة

صنح الدإف الواهل  ف العنعة دكعا: "شؿ كسإية عرذكلة إاصد م ا عماد ة فمص عا" كإفترط ال ا ا  ال روسإكف فل 
عادة . كهك عا تفإر إلإم ال(ُٔ)التدلإس )التارإر( االلتنا  إل  الكسااؿ العصطوعة )العواكرات الماد ة( كالطػػػػػرؽ االنتإالإة

عف الااوكف العدول األردول ماكل ا: "التارإر هك  ف إمدع  ند العتعاقدإف اآلمر مكسااؿ انتإالإة قكلإة  ك فعيإة تنعيم  ُّْ
. كإشفؼ نكسراف  ف ناإاة التارإر كعا إعإزه  ف الايط ماكلم: " فالايط (ُٕ) ي  الرضا معا لـ إشف لإرض  مم ماإرها"

عاقد عف تياا  ذاتم دكف  ف تنرشم فل الو س طرؽ انتإالإة   عا التارإر فن إؤار فل و س  عر تيااال إتكلد فل و س العت
العتعاقد إال مت اإر الطرؽ االنتإالإة التل إين  إلإ ا الطرؼ اآلمر كهك  الـ م ا كمعا تندام عف ت اإر فل و س العتعاقد  

 .(ُٖ) مة كلعا  قدـ العاركر  ي  إإااع العاد"إذ لكال هذه الكسااؿ لعا تنرشت هذه الر  هكعف ر مة فل التعاقد
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 ف عا كرد عف وصكص  ود معض ال ا ا  فل استمداع ـ لع ردة التارإر معإدان  ف  سالإب االنتإاؿ   كععا إندر ذشره       
ا  العفترم إذا  ر الماشاكؿ امف ونإـ فل األفماه كالوظاار: "  كالمداع   رمعا قصدكا م ا الععو  الياكم كلإس االصطننل

كقاؿ لم: قإعة عتا ل شذا فافتره  فافتراه موا   ي  قكلم اـ ظ ر فإم  مف فانش فإوم إرده كمم إ ت . كشذا إذا  ر العفترم 
. فصكرة هذا المإ  هل ناؿ التنار ع  العتعاعيإف عع ـ كعف الكاض   و ا مالإة عف التارإر العوطكم  ي  االنتإاؿ (ُٗ)الماا "

 .(ُِ)كإؤإد هذا األعايةي التل إضرم ا ال ا ا  تعاإنن ليتارإر شمإ  الصراة كمإ  الونش( َِ)ناق ا مالامف العنردكالمداع فإعشف إل
ف ل الامف العنرد ال إعارس  م عف العتعاقدإف  م وكع عف  وكاع المداع كالتناإؿ منؽ الطرؼ اآلمره شالمإاوة  كالونش         

وعا تتـ ا(ِِ)كالتارإر  كالتدلإس لص اة مإو عا عنردةن  ف شؿ ذلؾ فإشكف  ندهعا  اموان لصانمم فل عاامؿ عا استكفاه عوم عف . كا 
المدؿ. كصكرتم  ف إادـ عف إنسف الععاشسة فل المإ  كالفرا   ي  فرا   ك مإ  سيعة  ك مدعة ععإوة إن ؿ اعو ا لسمب ال إعكد 

وعا إعكد إل  تاصإر عوم مسمب استعنالم   ك اضطراره  إل   م وكع عف  وكاع المداع  ك التضيإؿ  ك العشر عف العاقد  اآلمر  كا 
 ك ر كوتم   ك س  م  اـ إتمإف لم معد إتعاـ الص اة  وم عامكف معا تااضاه عف العاقد اآلمر. ك يإم إعشووا تعرإؼ الامف العنرد 

 .التعاقده شالمإاوة  ػكالونش  كالتارإر" م وم: "الامف الذم لـ إصنمم  م وكع عف  وكاع المداع كالتناإؿ منؽ  م طرؼ عف  طراؼ
 

 .املصطلحات ذات الصلة: املطلب الرابع
 كرد فل األدمإات ال ا إة كالااوكوإة عصطينات ذات صية معصطي  الامف  كإترتب  ي  اقتراو ا مم امكت المإار ليطرؼ       

 : كعف هذه العصطينات  العامكف
إإااع : فل االصطنح كالتارإر  مد م ك طععم مالماطؿ:  را ك ركرا ك رة  ره إاره: إااؿ  كهك عف الارر: التارإر -ُ

 .(ِّ)عا إشكف عستكر العاقمة: كالارر  الفمص فل الارر
 التدلإس: عصدر دٌلس  كالدلس مالتنرإؾ الظيعة  كفنف ال إدالس كال إكالس  م ال إمادع كال إادر كالعدالسة العماد ة  -ِ

ك فل ػػػػػػ. كه(ِْ)لـ إمإف  إمم كالتدلإس فل المإ  شتعاف  إب السيعة  ف العفترمكدلس فل المإ  كفل شؿ فل  إذا 
 .(ِٓ)كهك شتعاف العإب  ف العفترم  الععو  الياكماصطنح ال ا ا  ال إمرج  ف 

  كهك فل اصطنح ال ا ا  تصكر (ِٕ)  ف ك منؼ اوصامة(ِٔ)الايط:  ف تعإا مالفل  فن تعرؼ كنم الصكاب فإم -ّ
 .(ِٖ)منؼ عا هك  يإمالفل   ي  

ل اظ ذات صية ممه ف ك استإ ا  قإعة الفل  معا ال إدمؿ  كعف الكاض   ف الامف إمتيؼ  ف عا كرد   نه عف        
مطاؿ فإشكف التصرؼ نإواذ قامنن لإل   ك مدإعة   ك  يط   ك تارإر  كقد إشكف هذا مسمب تدلإس  تنت تاكإـ العاكعإف

ذه ػػػػػػكقد إشكف عنردان  ف شؿ ذلؾ شعا هك الناؿ فل العس لة التل تتصدل ه  (ِٗ)ؾ فل إرادتممإامات المإار لعف كق  ذل
 الدراسة لععالنت ا.

 

 .أقسام الغنب: املطلب اخلامس
 : (َّ)إاسـ ال ا ا  الامف مالوظر إل  عاداره إل  قسعإف هعا       

 

 .الغبن اليسير: القسم األول
 العاكعإف إتواكلم تادإر معض ـه فإذا ماع  ند الإسإر هك عا شاف دامنن تنت تاكإـالامف  نإث قرر  شار ال ا ا   ف       
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فاٌكعم  ندهـ ممعسة كستإف كاآلمر   كس لوا  ف قإعتم الممرا  كالداللإف العكاكقإف عف  هؿ الممرة  فإاان مستإف دإواران 
 .(ُّ)العمتيؼ فإ ا تواكلت ا تاكإعات العاإعإفمستإف كالاالث ممعسة كمعسإف شاف هذا الامف إسإرانه ألف المعسة 

إشاد  إذ إوم اله (ِّ)فل ال سخ ك دعم كعف العارر  ودهـ  ف الامف الإسإر ال إؤار  ي  العاد كال إعو  العامكف مإاران        
اف  إل  اوتصاب إميك عوم  اد  كعف العسإر االنتراز  وم  كنرت  ادة الواس مإ  الم  مؿ إف التاامف فل الععاكضات هك الد

 .(ّّ)التنار لتنارت ـ كنوإ ـ لألرماح
 

 .الغبن الفاحش: القسم الثاني
  كعاالم: إذا مإعت السيعة (ّٓ)ه فن إدمؿ تنت تاكإـ العاإعإف(ّْ)كهك عا إتناكز ندكد الت اكت الععتاد فل األسعار       

ألف العميغ الذم امتا  ا مم لـ إدمؿ  هفان فل نؽ العفترمعانن  إعد الامف فل هذه النالة فان العذشكرة   نه مسمعإف دإواران 
 تنت تاكإـ العاكعإف الممرا   كشذا إذا مإعت السيعة العذشكرة ممعسإف دإواران إعد الامف فانفان فل نؽ الماا .

ا لـ إعدكه  موان كإؤشد هذا عا كرد عف وصكص  ود فا ا  العذاهب ع ادها  ف عا  ٌده الواس كالعرؼ  موان ف ك  مف  كع       
فيإس مامف. نا  فل اووصاؼ عا وٌصم: )إرن  الامف إل  العرؼ كالعادة.  ي  الصنإ  عف العذهب. وص  يإم. ك يإم 

  كذشر فل العاول فل ععرض ندإام  ف (ّٕ). كذشر األوصارم  ف الامف ال انش هك عا ال إينتىعؿ(ّٔ)نعاهإر األصناب(
كهك عا ذهب إلإم . (ّٖ)ألف عا ال إرد الفرع متندإده إرن  فإم إل  العرؼ( هم فل العادةالامف: )كقإؿ عا ال إتاامف الواس م

 .العاكعإف"نإث وصت  ي " الامف ال انش فل العاار ك إره هك عاال إدمؿ تنت تاكإـ  ُْٔالااوكف العدول فل العادة 
نرا ات التناشـ         مإف العتعاقدإف قاـ عت مرك العذهب النو ل كذشر الزرقا   وم عف  نؿ ضمط العااإإس الاضااإة كا 

إف الامف ال انش  :متندإد ععإار الامف ال انش كتعإزه عف الامف الإسإر مالينك  إل  لاة األرقاـه فمعض فا ا  النو إة قالكا
الامف م ذه هك عا إعادؿ وصؼ  فر الاإعة فل العيركض  كالعفر فل النإكاوات  كالمعس فل العاارات  ك زإادةه فعا ميغ عف 

 . (ّٗ)الندكد ف ك  مف فانش كعا دكوم إسإر
ككيًند قرإب عف هذا  ود معض العالشإة       

ًدد الامف ال انش مالايث كاستدلكا ماكؿ  (ُْ)كالفافعإة (َْ) كمعض النوامية نإث ني
. كهذا إدؿ  ي   ف ند الشارة الايث شاإران   دٌ  فاالكا: إف الومل ( ّْ): نإث قاؿ: )الايث كالايث شاإر((ِْ)فل الكصإة الومل 

 .(ْْ)هك الايثه فإذا  مف  ند العتعاقدإف إل  ند الايث إعد عامكوان  موان فانفان كقاؿ معض ـ مالرم . كقٌدره فمركف مالسدس
 كهك عا سار  يإم فا ا  الااوكف ععف إاكلكف مالوظرإة العادإة ليامف  إاكؿ السو كرم: "كدرنة االمتنؿ فل التعادؿ       

إوظر إلإ ا فل الوظرإة األكل  وظرة عادإة  ف ل درنة عنددة  مؿ هل رقـ عرصكده فالامف الذم إزإد  ي  المعس شعا فل 
الااوكف الفرإعة اوسنعإة كالااوكف العصرم   ك الرم  شعا فل الااوكف ال روسل مالوسمة إل  الاسعة   ك شعا شاف األعر فل 

 . (ْٓ)ااول  فر شعا فل الااوكف ال روسل مالوسمة إل  العاار"  ك سمعة  نزا  عف  ال روسل الادإـ
العاكعإف إعشووا الاكؿ م ف ععإار التاامف ال انش فل الععاعنت مإف الواس هك: عا لـ إودرج تنت تاكإـ   كمنصة األعر       

كلـ   العاكعإفمارنان  ف تاكإـ  عف  هؿ الممرة كالدراإة لشؿ سيعة كمدعة منسم اه فشؿ ص اة تٌعت مإو ـ كشاف المدؿ فإ ا
 شاف  موان فانفان. إدمؿ تنتم

 

 :املبحح الجاني

 .أراء العلناء يف أثر الغنب اجملرد على العقد

إف عدار هذا المنث إترشز نكؿ مإاف  ار الامف ال انش العنرد  ف المداع  ي   اكد الععاكضات  إر االنتعالإة دكف        
. كقد اواسعت شيعة فا ا  العذاهب نإاؿ ت اإر الامف ال انش (ْٕ)   ك  اكد التمر ات(ْٔ)النتعالإة إرها عف  اكد الععاكضات ا
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عف  امت  :إوم ال ت اإر ل ذا الوكع عف الامف  ي  لزكعإة العاد كو اذه  كعو ـ :العنرد  ي  العاد إل  قسعإف: فعو ـ عف قاؿ
 آلرا  ال ا ا  فل هذه العس لة شؿ فل عطيب عستاؿ.ليطرؼ العامكف مإار الرد  ك اوعضا . كفإعا إ تل وعرض 

 
 .القائلون مبهع الرد بالغنب اجملرد: املطلب األول

كركاإة  ود ، (ُٓ)النوامية كمعض، (َٓ)كنع كر الفافعإة  (ْٗ)ك شار العالشإة  (ْٖ)كهك ر م النو إة فل ظاهر ركاإت ـ       
ه ذلؾ ألف (ّٓ)عالـ إصنمم تارإر  اف كنده فل العاكد ال إعإب الرض ف الام ه إذ إرل هذا ال رإؽ عف ال ا ا (ِٓ)اوماضإة

 إدؿ  ي  عشر العاقد كمدإعتم فل شؿ األنكاؿه مؿ إدؿ  ي  تاصإر العامكف فل نؽ الامف العنرد  ف شؿ تارإر كمدإعة ال
عية فل طيب العزإد عف كنإث إف لم النرإة الشا  و سمه كذلؾ مالسؤاؿ كالتنرم  ف األسعار فل ععرفة األاعاف كاألمداؿ

فإذا  مط  فتيؾ طمإعة اووساف ك م الواس ال   الععرفة مالطرؽ العفرك ة دكف  ش  ك انتإاؿ  ك إضرار مناكؽ اآلمرإف
ذف إنب  ف إىسيـ تصرفيمي إقراران ليععاعنت كانتراعان  كمط ه عمطئكلإس عف   راض التفرإ   ف إنكؿ مإف شؿ   إمطئ كا 

ف ظ ر  وم  مط ماليتعاقد كا تداالن  فاد شاف منإث إستطإ   ف إس ؿ  ف قإعة عا   ألف  موم وتإنة تاصإره ه(ْٓ)لر م كا 
 .(ٓٓ)إرإد فرا ه قمؿ اوقداـ  ي  العاد

  (ٗٓ)كالااوكف العدول الشكإتل  (ٖٓ)  كالااوكف العدول العراقل(ٕٓ()ٔٓ)ككافؽ هذا ال رإؽى عف ال ا ا  الااوكفي العدول األردول       

ه فاد نععت هذه الاكاوإف مإف الامف كالتارإر ععان ش ند  إكب الرضاه كلـ (ِٔ)  كالإعول(ُٔ)كاوعاراتل  (َٔ)العارمل كالااوكف
كإعد  إمان فل إرادة العاقد   إيعتدى م م عو عا عستان  ف صانمم فل ذلؾه ععا إعول  وم ال إيعتد مالامف كنده عنردان  ف التارإر

عف الااوكف العدول األردول  وم: "إذا  رر  ند العتعاقدإف  ُْٓ  نا  فل العادة (ّٔ)نب ذلؾالعامكف كإعونم نؽ المإار معك 
إ سخ العاد  ي   وم: "ال  ُْٗماآلمر كتناؽ  ف العاد قد تـ مامف فانش شاف لعف  يًرر مم فسخ العاد" كنا  فل العادة 

 .(ْٔ)دكلة"العننكر كعاؿ الكقؼ ك عكاؿ المالامف ال انش من تارإر إال فل عاؿ 
كالااوكف العدول   كالااوكف العدول ال روسل  شالااوكف الركعاول كالكاق   ف معض الاكاوإف قد التزعت موظرة عادإة ليامفه       

 نإث نا ت  نشاـ(  ٓٔ)العصرم الادإـه فالامف فل هذه الاكاوإف ال إؤار فل صنة العاكد إال فل ناالت استاوااإة وص  يإ ا
كالامف  إب   اة مالامفه كالعمرة فل الامف مالاإعة العادإة ليفل  ال مالاإعة الفمصإة مالوسمة إل  العتعاقدهذه الاكاوإف ضإ

قااـ مذاتم عستاؿ  ف  إكب الرضا  كهك  إب فل العاد ال  إب فل الرضا  كفإتم  ف ال إشكف هواؾ تعادؿ مإف قإعة عا   ط  
فإف الامف قد  –كفؽ هذه الوظرإة-  كموا ن  يإم (ٔٔ)ل التعادؿ إل  رقـ عندكدالعتعاقد كقإعة عا  مذ  ي   ف إصؿ االمتنؿ ف

إشكف فانفان عف الوانإة الفمصإة مالوسمة إل  ظركؼ العتعاقد الماصة  كلشوم ال إميغ الادر العندد عف الوانإة العادإة  فن إعتد 
 ي  ا تمار  و ا ذه الاكاوإف كاالنت ادات الااوكوإة . كإعيؿ السو كرم عكقؼ ه(ٕٔ)مم فل هذه النالة كال إؤار فل صنة العاد

  نت  إذا تطكرت العدوٌإة كضعؼ  اورادةسيطاف  نا ت اوعشاسان لفإكع عذهب ال ردإة كسإادتم  كعا إتمعم عف سإطرة عمد 
ذا  ادت ركح ال ردإة كساد عمد  سيطاف   تدمؿ الااوكف لعو  الامف اورادةعذهب ال ردإة كعمد  سيطاف  اورادة فضاؽ عف كا 

. كإشفؼ شارمكوإإم  ف ذلؾ عف منؿ (ٖٔ)تنرإـ الامف عا شاف قد اتس   ك ادت الاكاوإف ال تىعتد مالامف إال فل  نكاؿ ععإوة
كن ة وظر العدالة العادإة ليامف فل ظؿ العذهب النر فإاكؿ: "إف اليإمرالإة ت ترض  ف  ي  شؿ طرؼ عف طرفل العاد  ف 

الة التمادلإة مالوسمة إلإم  ك ف الع ركض  ف العاد  ادؿ...ه ألوم عف العامكؿ  انن  ف عف تكافرت لم  هيإة فر العداإتناؽ عف تك 
ف لم عف الذشا  عا إعشوم النذر كاالنتإاط ل ا"  . (ٗٔ)التعاقد عدرؾ لعصالنم  كا 
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 .القائلون جبواز الرد يف الغنب اجملرد: املطلب الجاني
  كاوماضإة فل (ْٕ)  كاوعاعإة(ّٕ)  كالظاهرإة(ِٕ)  كمعض النو إة(ُٕ)كمعض العالشإة  (َٕ)ذهب معض النوامية       
إل  امكت مإار الرد ليطرؼ العامكف  موان فانفان سكا   شاف هذا  (ٕٕ)  كمعض الاكاوإف العدوإة الندإاة(ٕٔ)  ك مك اكر(ٕٓ)ركاإة

إؤار فل العاد فإنعيم  إر الـز  سكا   شاف متارإر   ـ الامف عصنكمان مالتارإر  ـ عنٌردان  ومه ف ـ إركف  ف الامف ال انش 
  .ماإر تارإره فالعامكف مامف فانش فل صكرة الامف العنرد  إامت لم المإار عطياان فإمإر مإف إعضا  العاد  ك فسمم

طاؿ العاد كهعا: نالة تيال ك كرد النوامية نالتإف ا تمركا فإ عا  ف الامف العنرد  ف المنمة إعٌد  إمان إسٌكغ ليعامكف إم       
كقرركا  ف عف إا   يإم الامف فل هاتإف النالتإف شاف لم المإار فل إمطاؿ العاد  كلك لـ  (ٕٗ)  كنالة مإ  العسترسؿ(ٖٕ)الرشماف

َل تمقوا الجمب، فمن تمقاه، »نإث قاؿ:  . كقد استدلكا  ي  ذلؾ مندإث الرسكؿ (َٖ)إتمذ ععم فإاان عف  سالإب المداع
ل ـ المإار إذا وزلكا السكؽ فكندكا  ف عف تيٌااهـ فما  ـ   فاد نعؿ الومل .(ُٖ)«ى منو، فإذا أتى السوق فيو بالخيارواشتر 

إذا شاف  مو ـ  مونا  . كقد  امت ال ا ا  المإار فل ناؿ تيال الرشماف(ِٖ) ك امتاع عو ـ قد  مو ـ كهذا إشكف فل المإ  كالفرا  
 . (ْٖ)عو ـنإنان لعصينًة  اعة  هؿ السكؽ  ي  عصينة الكاند كذلؾ تر  ه(ّٖ) إمرج  ف العادة

ف امتكا لم مإار اومطاؿ إذا   (ٖٔ)مناع   دـ ععرفة السعر كالن ؿ ماعف العاؿ (ٖٓ)كقد  لنؽ ال ا ا  مذلؾ شؿ عسترسؿ       
إيرم    فن (ٕٖ) «عسترسؿ نراـ مف ال»: - يإم الصنة كالسنـ- عا كق   يإم  مف فانش ال إتاامف الواس فل عايم  ادة لاكلم

كعف لـ إعيـ  وم  مف   كالرضا إتم  العيـ  فإم الرضا ف المإ  إعتمرإكال إيامف  موان فانفانه إذ "   ي  عسترسؿ  شار عف  إره
ذا لـ إرض ماعف العاؿ لـ إييت ىت إل  سمطم"  (ٖٖ)فإذا  يـ  وم  مف كرض  فن م س مذلؾ  فاد إرض  كقد ال إرض  . (ٖٗ)كا 

ذا تاب  يإم  ف إرد ليعامكوإف ناكق ـ  كإؤدب الاامف نت  إتكب  "كليعامكف  ف إرد السيعة كإ مذ الاعف: اؿ الارإاولق فإف   كا 
ألوم معوزلة تيال  هكنا  فل الطرؽ النشعإة  وم إنب  ي  كالل النسمة إوشار ذلؾ  (َٗ)"لـ إعشوم ذلؾ تصدؽ م ا كوكاها ل ـ

 . (ُٗ)رالسي  فإٌف الاادـ ناهؿ مالسع
عف  نؿ ععالنة عس لة الامف  هكقد لن ت معض الاكاوإف العدوإة الندإاة إل  عا إصطي   يإم قاوكوان معإب االستانؿ       

ه نإث تاـك (ِٗ)ال انش العنرد  ف التارإره كذلؾ مسمب تطكر الوظرإة العادإة فل الامف إل  وظرإة و سإة فل االستانؿ
إذا رضل  ليفل  فل وظر العتعاقد   كقررت موا ن  ي  ذلؾ  ف الامف ال إتناؽ إالة الفمصإة ا تمار الاإع هذه الوظرإة  ي 

 ك    ك عمدك ان فإ ا  كهك ال إ عؿ ذلؾ إال إذا شاف كاهعان فل قإعتم  العتعاقد  ف إدف  اعوان هك  شمر عف هذه الاإعة الفمصإة
عف الايط  ك التدلإس  ك اوشراه. فن إشكف الامف إذف فل  (ّٗ)فإعا إارب كهذا ال إشكف إال إذا كق  العتعاقد  عضطران إل  التعاقد

مؿ هك عظ ر عف عظاهر  إكب الرضا. كتتمذ هذه الوظرإة فل   الوظرإة الفمصإة  إمان عستانن قااعان مذاتم ككاقعان فل العاد
كإش ل   الامف. مؿ تترؾ ذلؾ لظركؼ شؿ نالةدرنة االمتنؿ فل التعادؿ ععإاران عروانه ف ل ال تندد رقعان إنب  ف إصؿ إلإم 

قض  مم الااوكف كعف الفكاهد الااوكوإة  ي  هذه الوظرإة عا  .(ْٗ) ف إصؿ االمتنؿ فل التعادؿ عا مإف الاإعتإف إل  ند ماهظ
رمتم ممطنف التصرؼ الااوكول الذم إستاؿ مم الفمص نانة اآلمر  ك م تم  ك  دـ تن ُّٖالعدول األلعاول فل العادة 

لإنصؿ لو سم  ك لاإره  فل وظإر فل  إؤدإم   ي  عواف  عالإة تزإد  ي  قإعة هذا الفل   منإث إتمإف عف الظركؼ  ف 
  شعا ا تد الااوكف العدول العراقل معإب االستانؿ (ٓٗ)هواؾ امتنالن فادنان فل التعاعؿ عا مإف تيؾ العواف  كقإعة هذا الفل 

التل وصت  ي   وم: "إذا شاف  ند العتعاقدإف قد استيايت نانتم   ك طإفم   ك  ُِٓالعادة  ك الج الامف العترتب  يإم فل
 هكاه   ك  دـ ممرتم   ك ضعؼ إدراشم فينام عف تعاقده  مف فانش ناز لم فل منؿ سوة عف كقت العاد  ف إطيب رف  الامف
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قاوكف ك  (ٕٗ)كالااوكف العدول النزاارم  (ٔٗ)العصرم عف ذلؾ عا نا  فل الااوكف العدولكقرإب  ..."  وم إل  الند الععاكؿ
 .(ٖٗ)العكنمات كالعاكد اليمواول

 تشعف فل  ف الامف هك العظ ر العادم لنستانؿ نرا  عا إندام عف امتنؿ (ٗٗ)كالكاق   ف العنقة مإف الامف كاالستانؿ       
تانؿ فإف عؤداه  ف إى إد الطرؼ الاامف عف ضعؼ الطرؼ    عا االس(ََُ)فل التكازف مإف األدا ات العتاامية مإف العتعاقدإف

 ك طإفم  ك هكاه  ك  دـ ممرتم  ك ضعؼ إدراشم فإنعيم إمـر  ادان إوطكم  ود إمراعم  ي   نانتم ف  الوافئالعامكف 
ان ظاهران لفرؼ  دـ تواسب ماهظ مإف عا إيتـز م داام معاتضاه كعا إنره  يإم عف و   عادم  ك  دمل  منإث إشكف إمراعم توشر 

  العتعاقدعف وكانل الضعؼ اووساول فل  اوفادةف ك إاـك  ي  الينك   ف قصد إل   التعاعؿ  كعاتضإات نسف الوإةه
 .(َُُ)إنعيم إرتضل تصرفان إؤدم مم إل   ـر ع رط فادح

كقااـ  ي   سس  (َُِ)طاؽكإتض  عف وصكص العكاد الااوكوإة التل تواكلت  إب االستانؿ  ف إ عاؿ نشع ا كاس  الو       
م ف إؤدم  -إمؿ ماألدا ات العتاامية مإف العتعاقدإف  ك هكاه استانالن  كإوطمؽ شيعا استيايت نانة فمص فمصإة كاقتصادإة

. ك ول  ف المإاف  ف نالة مإ  العسترسؿ التل  كردها (َُّ)إل   مف العستاؿ  موان فانفان كلك لـ إصؿ األعر إل  ند التارإر
نعل تتفامم إل  ند شمإر ع  نالة االستانؿه فالعسترسؿ كهك الذم ال ممرة لم مسعر السيعة إترؾ تادإرها لضعإر ال ام اوس

فإذا عا استاؿ هذا نالة الضعؼ لدل العسترسؿ ك موم  موان فانفان شاف ذلؾ عد اة إل  عو  الطرؼ العامكف   العتعاقد ععم
 ت.. كإينؽ م ا عا إعااي ا عف ناال(َُْ)نؽ المإار

 
  .األدلة واملهاقشة والرتجيح: املطلب الجالح

 : ع  عواقفت ا كالرد  يإ ا  تلاستدؿ العاوعكف لمإار الامف العنرد م دلة وايإة ك ايإة  يكردها فإعا إ       
ترؾ د ا إل     ككنم الداللة فل الندإث:  ٌف الومل (َُٓ)"د كا الواس إرزؽ اهلل معض ـ عف معض": قكؿ الومل : أوَلً 

النرإة ليعتعاقدإف فل إتعاـ ععاعنت ـ  ي  الكنم الذم إرإدكوم  كإدمؿ فل نعية ذلؾ  دـ التدمؿ فل عادار الرم  الذم 
 .(َُٔ)إناام الماا  عف العفترم  ف عر الوم   ف إمي  مإف األ راب كالناضرإف ف  المإكع

كا  ي  الفؽ الااول ؤ كاتشكا الندإث ؤ ـه ألو ـ انتز  ف هذا الندإث ناإاة هك ننة  يإ ـ كلإس ل : والرد عمى ذلك       
: "ال إم  ناضر لماد  - يإم الصنة كالسنـ-. قاؿ (َُٕ)عومه فالندإث  كرده اوعاـ عسيـ فل ماب: تنرإـ مإ  الناضر ليمادم

إل  مؿ الماد ال إمعم لعظوة  ف إستايم قمؿ  ف إعرؼ  سعار السكؽ  فإذا د :عف معض"   مد كا الواس إرزؽ اهلل معض ـ 
السكؽ ك درؾ األسعار  ودها ال إتدمؿ فل التعاقد مإو عاه الوت ا  فم ة االستانؿ التل شاوت عكنكدة لعدـ ععرفتم 

 م سعار السكؽ.
ف إشف عف -اـ إف الاكؿ منرإة التعاقد         إال  ف هذا ال إعول  مدان  -األساسإة لاإاـ الععاكضات مإف الواس العمادئكا 

مؿ إف نرإة التعاقد   مإف  طراؼ الععيإة التعاقدإة كاووصاؼ ف ظاهرة االستانؿ ال انش  ي  ونك إمؿ مالعدالةالتااضل  
 إنب  ف تتاإد ماا دة الاعف العادؿ  ك اعف العاؿ الذم ت رضم قكل العرض كالطيب فل السكؽ اوسنعإة الاااعة  ي   سس

 .(َُٖ)األمٌكة كالتعاكف مإف  طراف اعف 
 

"إذ الرد عطياا لإس  رفؽ مالواس مؿ منؼ األرفؽه ألوم إؤدم إل  شارة العماصعة : -رنعم اهلل-قكؿ امف  امدإف  :ثانياً 
 رػػػػػمالشاإ   الايإؿػػكف فل مإك  ـ الرم  الكفإر  كإنكز مإػػػػػػة فل شاإر عف المإكع  إذ لـ إزؿ  صناب التنارة إرمنػػػػػػكالعواز 
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 .(َُٗ)ك شسم"
"ك عا د كل المالاإف الامف كفسم ـ المإ  :  ٌف امف  امدإف ذشر األقكاؿ الاناة فل العذهب نإث قاؿ: عمى دليميموالرد        

ال فن  إف  ره وعـ: كقإؿ مالت صإؿ –كقإؿ ال عطياان  –قإؿ تص  كإ سخ عطياان : ةف إ ا  قكاؿ انا  مم فإف قيت لـ  طياتـ   كا 
  ف المالغ العاقؿ إص  فراؤه كمإعم لو سم معا  ٌر كهافإ: قيت  ف افتراط التارإرالنكاب فل فسخ الااصر معد ميك م مدك 

فإف تصرفم فل عاؿ الااصر عوكط   لشف إف  ره الماا  عانن ف ك ععذكر فإامت لم الرد. ممنؼ كصل الااصر  فص  تصرفم
 - امدإف. فعا انتنكا مم عف شنـ امف (َُُ)كلك دكف تارإر"  كلإس عف العصينة مإ  عاؿ الااصر مالامف ال انش  مالعصينة
ف شاف الاالب هك   فالركاإات عتضارمة فل العذهب  كهك الاكؿ معدـ الرد عطياان  إر صنإ  ك وم منؼ األرفؽ -رنعم اهلل كا 

الامف كلك لشو ـ استاوكا ناالت ذشر عو ا امف  امدإف هذه النالة ف فت  مالرد م  الاكؿ مالرد مالامف ال انش إذا صنمم التارإر
 فنٍعؿ الشنـ  ي  إطنقم  إر صنإ .  رفاا مالايٌصر كر اإة لعصينت ـ هدكف تارإر

 

وعا عف ع عتم  ف إاإـ العتعاقدإف  ي  قدـ   لإس عف ع عة التفرإ   ف إعو  التاامف العنرد  ف الاش كالمدإعة: ثالثاً  كا 
ف لشؿ إوساف عف نرصم اـ إف  ي  شؿ إوساف  ف إ ت   إ  العساكاة فل األهيإة كالنرإة وإم كإنعل و سم عف الامف. كا 
 .(ُُُ)كتكقل سكاه. كتمعةي الع عؿ إنب  ف تشكف  ي  نسامملتنرم األصي  لم   ي  عصينتم دافعان ش إنن 

ـه فن وسٌيـ  ف الفرع عسيِّ   م ووا لك سيعوا  ف العامكف عاٌصر فل نؽ و سم معدـ ترٌكإم كسؤالم  هؿى الممرة: ونرد عمييم       
  شعا تنعل الاكم ك شؿ عالم مالماطؿه فالفرإعة تنعل العتعاقد الضعإؼ  ك وم إعطل العناؿ لاإره لإلضرار مم  فل تاصإره

وعا تنؿ األعكاؿ مالرضا التاـ مإف   كاستمانة  عكاؿ الواس لإست عوكطة متاصإر  ند العاقدإف كت اكوم  ف السؤاؿ كا 
 سكؽ اوسنعل عموإة  ي  الااة كاألعاوة مإف الواس.فل ال شعا  ف الععاعنت  العتعاقدإف

 

لشاف ذلؾ ذرإعة إل   فيك  مإ  ليعامكف فسم ا  إٌف  اكد الععاكضات التل هل عكض  ليامف  اكد الزعة فل  صي ا: رابعاً 
 .(ُُِ)تاإإر لزكع ا العفركع

 مفه ف ل تن ظ الناكؽ  كتضمط الععاعنتصنإ   ف  اكد الععاكضات عمواها اليزـك كهل عنؿ ليتااوالرد عمى ذلك:        
العدؿ كالعساكاة العالإة مإف الواس  كفيًر ت الوت اع الواس معض ـ عف معض ماالسترماح ك إره  إال  و ا عموإة  إضا  ي  

ك دـ اونناؼ كاالستانؿ لطرؼ دكف فمره فالعاكد التل إتناؽ فإ ا الامف ال انش كاالستانؿ   مإف العتعاقدإف
ٌردت عف العدؿ كالعساكاة  ادلألفر   كمالتالل فادت ص ة اليزـك العمول  ساسان  ي  الرضا مإف الطرفإف.  ني

 

 : أدلة القائمين بإثبات الخيار لمعاقد لمجرد الغبن
 :  رض ا إ تلاستدؿ العامتكف ليمإار مالامف العنرد  ف التارإر م دلة وايإة ك ايإة فإعا        
 : النقمية األدلة

 .[ِٗ]الوسا : ََل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإَلَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكمْ : تعال قكلم  (ُ
ف اآلإة الشرإعة و ت  ف  شؿ  عكاؿ الواس مالماطؿ  كالامف الذم إترتب  يإم زإادة فانفة فل السعر إ وجو الدَللة:       

عف قمإؿ  شؿ  عكاؿ الواس مالماطؿ  ماض الوظر  ف شكوم عاتروان مالتارإر  ك عنردان عف ذلؾ  كسكا   دكف كنم نؽ  إعدٌ 
كق  منؽ عاؿ الكقؼ   ك عاؿ مإت العاؿ   ك عاؿ الإتإـ   ك  إرهاه فعية الو ل  ف  شؿ األعكاؿ مالماطؿ لإست عاتصرة 

 مٍّ شاف فإدمؿ هل عتعدإة لتفعؿ  م صكرة ليامف  كع    ي  الامف العاترف مالتارإر   ك عمتصةن من ة دكف  مرل  مؿ
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وعا مص اهلل تعال  التنارة مالذشر دكف ساار  الامف العنرد فل  عـك هذا الو ل مصرؼ الوظر  ف الن ة الكاق   يإ ا. كا 
 . (ُُْ)كألٌف  شار  سماب الرزؽ عتعيؽ م ا  (ُُّ)لشكو ا  شارها ك  يم ا ه وكاع الععاعنت

كال إشكف " :-رنعم اهلل-العاصكد فل اآلإة الشرإعة ال إشكف إال  ي  فل  ععيـك العادار  إاكؿ امف نـز  كالتراضل       
فص   ف المإ  مذلؾ  شؿ عاؿو  -التراضل المتة إال  ي  ععيـك الادر  كال فؾ فل  ف عف لـ إعيـ مالامف كال مادره فيـ إرض مم 

 فإامت ليعاقد العامكف المإار.  (ُُٓ)"مالماطؿ
 كقد  ٌده العيعا  عف الاكا د ال ا إة الااضإة معو  كقكع الضرر امتدا ن ك دـ تكسإ ( ُُٔ)ضرر كال ضرار( : )الكلم ق (ِ

 إزالتم معد كقك م.  الااضإة مكنػػكب (ُُٕ)داارتم  كعا ت رع  و ا عف قا دة )الضرر إزاؿ(
 ـ متارإر  ـ ماإر تارإر  كسكا  كق   ي  عاإـ  ف الامف ال انش إعٌد عف نوس الضرر سكا   شاف   كععا ال فؾ فإم       

 ي  كافد كهك  عر عف ف وم إلناؽ الضرر مالطرؼ العامكف كظيـ إؤدم إل  استوزاؼ عالم ماإر كنم نؽ  فشاف المد عف 
امات المإار ليعامكف مرد العمإ  إل  صانمم الاامف فإم إزالة ليضرر الكاق   ي  ال زالة الضرر  كا  عامكف رف  هذا الظيـ كا 

ليعصال  العاعة  كذلؾ تناإاان  همالامف. كعف العارر فل قكا د هذه الفرإعة عو  إلناؽ الضرر ماآلمرإف  فرادان كنعا ات
كقد تعاضدت األدلة الفر إة الااضإة معو  الضرر مإف  موا    كالماصة فل العنتع   ي  ند سكا  كضعاوان الستاراره ك عوم

]الوسا : ِمْن َبْعِد َوِصيٍَّة ُيوَصى ِبَيا َأْو َدْيٍن َغْيَر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن المَِّو َوالمَُّو َعِميٌم َحِميمٌ العنتع  العسيـ  شاكلم تعال : 
اتإف اآلإتإف   كع   ف ه[ُِّ]المارة: َوََل ُتْمِسُكوُىنَّ ِضرَارًا ِلَتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َفَقْد َظَمَم َنْفَسوُ : -سمناوم-  كقكلم [ُِ

ه فو ل الضرر  إان شاف وك م  ك سممم هك ( ُُٖ)كردتا لسممإف عمصكصإف  إال  ف العمرة مععـك الي ظ ال ممصكص السمب
عاًصد عف عااصد هذه الفرإعة ك ند عاكعات ا. كلإس عف نؽ  م عف العتعاقدإف استانؿ نام فل نرإة التعاقد مامف 

ها الفارع   دف العارر  ف الناكؽ إوعا فير ت ألنؿ تناإؽ العصال  التل صانمم  موان فانفان إينؽ مم ضررانه فع
كاألصؿ مالعشيؼ  ف إستععؿ نام ألنؿ ذلؾ ال لاإره  كنرإة التعاقد مإف العتماإعإف قصد الفارع عف كراا ا التكسعة كرف  

ألعنؾ ألصنام ا  شؿ ذلؾ  ي  النرج  ف العشيؼ كانتراـ عيشإتم ك هيإتم كامات تصرفاتم كاستارار تعاعنتم كتعنض ا
  فإذا عا تعٌسؼ صانب النؽ ماستععاؿ نام (ُُٗ) ساس عف التعاكف كالعصينة كتناإؽ كالعدؿ كعو  الظيـ مإف الواس

 .(َُِ)م عردكدنا  يإمعإع كتان تيؾ العااصد  ك معض ا فإشكف س
 

 : األدلة العقمية
تيال الرشماف استوادا إل  وص الندإث: "ال تيٌاكا النيب  فعف  الاإاس  ي  تيال الرشمافه فاد ذهب ال ا ا  إل   دـ نكاز (ُ

 .(ُُِ)ف ك مالمإار"  كافترل عوم فإذا  ت  السكؽ  تيااه
فالندإث كاض  الداللة فل الو ل  ف استانؿ ن الة الرشماف مسعر السكؽ  كاألعر مإزالة الضرر  و ـ كنعاإت ـ        

لرف  األسعار  كذلؾ مإامات المإار ل ـ إذا دميكا السكؽ كتٌمصركا ماألسعار   ي  عف العتياإف الذإف استايكا ن ي ـ ذرإعة 
دمؿ   كعكٌس  شامف نـز نإث إاكؿ: "إٌف النالب مالمإار إذا (ُِِ)امتنؼ العدة فل المإار مإف عضٌإؽ شالفافعإة كالنوامية

 .(ُِّ)فعف نام إعضا  المإ   ك رده"  السكؽ كلك معد   كاـ
كا فل الو ل  ف تيال الرشماف  ف إشكف الامف فانفانه لععـك الو ل فل الندإث الفرإؼه كألو ـ قصدكا نعاإة كلـ إفترط       

فعف ماب  ىكل  إامات المإار ليعامكف  موا فانفان فل صكرة الامف العنرده ألف الماا  استاؿ قدـك   العفترم عف االستانؿ
مم ع  ره لإزإد عف سعر السيعة ماإر كنم نؽ زإادة فانفة تينؽ الضرر العفترم إل  السكؽ  ي   إر دراإة كن ؿ ماألسعا
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نت  كلك شاف هذا االستانؿ  إر عمافر   م  إر عاترف مالتارإره فالامف العنرد إوعا هك صكرة عف صكر    يعم مذلؾ
 ؿ  إر الفر ل.كهل االستان الفتراش عا فل العية هفإنب إامات المإار فل هذه الناؿ  استانؿ الماا  ليعفترم

فل  ف إشكف سممان فل تندإد نرإة التعاقد  ي  التسعإر النمرم   كإعشف  ف إااس الامف ال انش العنرد  ف التارإر (ِ
ناؿ كنكد األزعات االقتصادإة مناع  العنز فل شيتا النالتإف  ف تناإؽ عاتض  العدؿ كاووصاؼ مإف الواسه ذلؾ  ف نؽ 

عف  نؿ تناإؽ الكظااؼ التل  ههك نؽ عاإد  ك ي  العالؾ عرا اة الاإكد الكاردة  ي  ذلؾ النؽالعيشإة فل الفرإعة اوسنعإة 
قاعةن ليتكازف كالعدؿ مإف الواس  فإذا عا قاعت ظركؼ إعنز فل ظي ا عمد  (ُِْ) واطت ا الفرإعة مم   كر اإةن ليعصينة العاعة  كا 

قاعة العدؿ  هقدإف  كنب  ي  كلل األعر التدمؿنرإة التعاقد  ف تناإؽ عاتض  العدؿ كاووصاؼ مإف العتعا لعو  النكر كا 
 . (ُِٓ)كالتكازف مإو ـ

كفإعا ونف مصدده   فإف الامف ال انش العنٌرد  ف المداع ع ٌكت ليتكازف كالعدؿ مإف العتعاقدإف  كلإس اٌعة تشافؤ فل        
ناإال ليسيعة  كالطرؼ العامكف إ تادها  كتصٌرؼ الاامف الاكة االقتصادإة مإو عاه إذ إف الطرؼ الاامف إعتيؾ ععرفة الاعف ال

فإنب عو  العامكف نؽ مإار فسخ العاد  ك إعضاام إذا تعإف الامف ال انش العنرد  موا ن  ي  ذلؾ هك وكع عف االستانؿه
زالة ليضرر الكاق   ي  الطرؼ  فل زعف فساد الذعـه كذلؾ دىر ان الستانؿ الاكم الطرؼ الضعإؼ  كنعاإة ليعصينة العاعة  كا 

ا  كال إسكغ لم عوم عا إضر مالواس" العامكف. كفل ذلؾ إ عاؿ لياا دة ال ا ٌإة التل  (ُِٔ)إاكؿ امف تإعإة: "كال إعو  الماا  رمنن
تاضل مإزالة الضرر كهل عىسيكقة لمإاف كنكب إزالة الضرر إذا كق   شإنرا   ننل  كالعاصكد هوا هك شؿ  ذل إصإب 

زالتم تعول رفعم كا  داعمالفمص فإسمب لم   .(ُِٕ)ألوم ظيـ كالظيـ إنب رفعم همسارة عالإة فل  عكالم  كا 
الت ا ؿ النر لاكل العرض كالطيب فل السكؽ  كإضعف لشؿ عف  ليسعر العادؿ الذم إ رضم شعا  ف فل ذلؾ نعاإة       

ؿ الذم  مانم اوسنـ شعااد ليتوظإـ كتادإران لشؿ العتعاقدإف ناكقم العفرك ة عف كرا   عيإات التمادؿ  معا فل ذلؾ الرم  العاد
ككض  عف الاكا د كالضكامط عا إضعف  دـ تناكزه لندكد ععإوة تضر متوعإة   ن د عفركع إمذؿ فل سمإؿ التوعإة االقتصادإة

افسة التعاكوإة فل قكا د العو كتضعف سإادة  ك دالة تكزإ  الدمؿ كالاركة مإف  فراد العنتع   عكارد العنتع  كنسف استانل ا
راؼ ػػػػػنت  إشكف الاعف كالرم  عوم عكافاان لًمٍدعات فعيإة كمعإدان  ف االون ه(ُِٖ)السكؽ اوسنعإة ك دـ المركج  يإ ا
  .(ُِٗ)كاالستانؿ كال إضر  إان عف العتماإعإف

ضل شاا دة: )التراضل هك   كعواط ا الترا(َُّ)الاكا د الااضإة م ٌف الععاكضات العالإة عمواها  ي  العدؿ كالعساكاة (ّ
ه ألٌف العماإعاًت العوطكإةى  ي  (ُِّ)  ك)عمو  المإ   ي  العساكاة كالععادلة عف الناومإف((ُُّ)العواط فل الععاكضات الفر إة(

كالرضا الشاعؿ الذم هك ًقكاـ  عمد  العدؿ الامف ال انش فادت ص ة الععادلة كاووصاؼ كهل عطيكب العتعاقدإف لتناؽ
فالتراضل فل نعإ  الععاعنت رشف ال إنكز إهعالم ف ك عواط العاد  ك ساس تمادؿ العيؾ  فعف لـ تطب و سم ه (ُّّ)العاكد

 ف فل  عف ناكقم لـ إنز ألند  ف إ مذه عوم شيرهان  قاؿ امف تإعإة: "كونف وعيـ ماالضطرار عف  ادات الواس فل  قكال ـ 
. فيك (ُّْ)مم ضركرم فل  الب عا إيعتاد عف العاكد كظاهر فل معض ا"ك فعال ـ  و ـ إعيعكف التراضل كطإب الو س  كالعيـ 

ر مم  ـ لـ إارر  كالنشعة عف نعؿ الفارع الرضا عواطان   يـ العتعاقد مالامف ال انش الذم لنؽ مم لـ إشف لإرضاه سكا    يرِّ
 شكف الامف مصكرتم العاعة إعد قادنان فل نعإ  الععاعنته  ف فل ذلؾ وزاهةن ليو س كالعنتع  كط ارتىمي عف  سماب الوزاع  ك 

لنستإن   ي  األعكاؿ ماإر عكافاة  صنام ا  لذا المد عف إامات مإار الرد لعنرد الامف فل نؽ  فل تعاـ الرضا  كطرإاان 
 ت ادإان ليتوازع كالتفانف مإف العتعاقدإف. هالطرؼ العامكف
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وا  ال ا ا  لمعض الناالت كا تمار الامف فإ ا دافعنا ليرد  إعد دلإنن  ي  نكاز الرد فل نعإ  الععاعنت التل إٌف استا (ْ
امت فإ ا الامف ال انش العنرد  ف التارإر  شاستاوا  النو إة نكاز الرد مالامف العنرد فل  عكاؿ الكقؼ   ك  عكاؿ مإت العاؿ  

 .(ُّٓ)التل ت م  الامف فل هذه األعكاؿ  ي  كنم اوطنؽ ةالعاع  ك عاؿ العننكر  يإم مداف  العصينة
مسمب الامف ال انش  إر العصنكب مالتارإر  ك المداع  هكالكاق   ف هذا الت رإؽ مإف  صواؼ العتعاقدإف فل عس لة الرد       

شعا  و ا  عرت معدـ التط إؼ  ك دـ   عر ال عيسكِّغ لم ه فالفرإعة عوعت التظالـ مإف الواس شؿِّ الواس  ي  امتنؼ  صواف ـ 
َوْيٌل ِلْمُمَطفِِّفيَن * الَِّذيَن ِإَذا اْكتاُلوا َعَمى النَّاِس َيْسَتْوُفوَن ممس الواس  فإا هـ   كالكزف مالاسطاس العستاإـ ل ـ. قاؿ تعال : 

ذا كاُلوُىْم َأْو َوَزُنوُىْم ُيْخِسُرونَ  َيا َقْوِم َأْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِميزَاَن ِباْلِقْسِط َوََل َتْبَخُسوا النَّاَس وَ   كقاؿ تعال : [ّ-ُ]العط  إف: * َواِ 
قاؿ صانب العوار: "فإف الممس إفعؿ الواص كالعإب فل شؿ فل     [ٖٓ]هكد: َأْشَياَءُىْم َوََل َتْعَثْوا ِفي اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 

يعم كفضيم. كاألفإا  نع  فل  كهك   ـ األل اظ  كنععم إفعؿ عا نام كممسم عالم كممسم   -عف ماب و  -إااؿ: ممسم 
 .(ُّٔ)لألفراد كعا لينعا ات كاألقكاـ عف عشإؿ كعكزكف كععدكد كعندكد مندكد النسإة كعف ناكؽ عادإة كععوكإة"

دم  ـ النعا ات العصينة فل كنكه كتاإإم ا فل كنكه  مرل  سكا   شاوت  ي  وطاؽ التعاعؿ ال ر   دفن إنكز   ك يإم       
شالعؤسسات كالفرشات لعا فل الامف ال انش عف  ار سيمل  ي  العاكده ف ك إوافل عمد  العدؿ كالعساكاة كتعاـ الرضا مإف 
الطرفإف  كال وشاد وند فرقان إيٍعتدُّ مم مإف  عكاؿ تيؾ الن ات التل استاواها معض العيعا  ك عكاًؿ  إرها  ال مؿ عف الععركؼ  ف 

ة العالإة عا تت كؽ مم  ي  قدرات األفراد العادإإف   فيعاذا تيناط  ًت   كماصة مإت العاؿ كاألكقاؼ  تعتيؾ عف العنتيؾ الن ا
ووصاؼ  صنام ا كتيترؾ  عكاؿ  إرهـ  رضة الستانؿ معض التنار عف  صناب  تناإاان  هتيؾ األعكاؿ معزإد عف العواإة

ة النعا ة  ي  ال رد كال العشس  كال إيمإ  استانؿ  عكاؿ الواس ماإر كنم نؽ العطاع  كاألهكا ؟! فالفرع ال إايِّب عصين
لـ إمصَّ  (ُّٕ)ك رضم": "شؿ العسيـ  ي  العسيـ  نراـ: دعم كعالم - يإم الصنة كالسنـ-ع عا شاوت الكسإية لذلؾ  قاؿ 

  ي   ند. ن ة كلـ إناًب  ندنا ن ة دكف
 

 : الترجيح
الاكؿ مإامات المإار ليعامكف  -كاهلل   يـ-عيعا  ك دلت ـ فل نشـ الامف العنرد إترن  فل وظرم معد استعراض فرا  ال       

عت ا ليكاق  كسنعت ا  ف العواقفةه ذلؾ  ووا صروا  فل ناؿ الامف العنرد  ف التارإر كهك الاكؿ الااول  كذلؾ لاكة  دلتم كعن
ة الععاصرة  فاألعر تعدل الامف مايإؿ عف الدراهـ كالدواوإر  إل  الامف ويعس  ار هذا الامف  ي  الشاإر عف الععاعنت العالإ

معفرات اآلالؼ  فشاف المد عف إامات المإار رفاان مالواس  كنعاإة ألعكال ـ عف االستوزاؼ كاالستانؿ  مالعاات كاآلالؼ ك نإاوان 
 اقتصادم ععتمر.ا ماإر عيسكِّغ لظركف ـ مداف  الرم  العفركع  كنعاإة لألسكاؽ عف ارت اع األسعار كتضمع 

فل ععاعنت  -ال الفشيل– التل وادت متطمإؽ الرضا الناإال السعنةشعا  ف هذا الاكؿ إتعاف  ع  ركح الفرإعة        
: را ]اوسَوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيمِ : قاؿ تعال  كمإف نعإ  الواس  عمد  العدالة كالعساكاة فل شؿ فل  كتناإؽالواس 

كفل تادإر ماا    "كقد  قاـ اهلل الاسط فل تشكإف العكالـ  ي  ويظيع ا: عا وٌصم كذشر امف  افكر  ود ت سإره ل ذه اآلإة (ُّٖ)[ّٓ
إداع  سماب العدافعة فل و كس العكنكدات  األوكاع لدف  ظيـ معض ـ : كفإعا فٌرع ليمفر عف الفراا  فل اال تااد كالععؿ  كا 
فشإؼ ال إشكف الامف الذم  (ُّٗ)ك دؿ الواس عاتمس عف عناشاة  دلم"  -سمناوم-ف ك الاااـ مالعدؿ   ـكظيع ـ  و س   معضان 

  .(َُْ)كالتساكم مإف الاعف كالعاعف عنرعان عردكدان  هك  دـ التعادؿ
 اس ػػػػػعنت الوات المإار ليعامكف  موان فانفان من تارإر  إعد إ عاالن لعااصد الفرإعة فل تفرإع ا لععاػػشعا  ف إام       
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نكؿ سعر العاؿ الذم ت رضم  - ود إمراع ـ لص اات ـ التنارإة–كنعاإة الستارار التعاعؿ ماألسكاؽ مدكراف التنار كالعتماإعإف 
كإكلد فإ ا معد ش الة المإاة الصنإنة العااعة  ي  الاسط كالعنررة عف   قكل العرض كالطيب فل الظركؼ العادإة فل األسكاؽ

كإعٌإز السكؽ   كإرٌسخ ععاول العكٌدة كاألمٌكة كالتعاكف مإف  موا  العنتع  العسيـ كإعطل شؿ ذم نؽ نام .(ُُْ)النراـ
كإو ل م ا  ف صكر التظالـ النالمة ليتماصـ كالتوافر   اوسنعإة  ف  إرها عف األسكاؽ مانتراع ا ليععاإإر األمنقإة كالاإعإة

مععاعيت ـ   ؾ إ ٌكت  ي   صناب األهكا  عااصدهـ فل  شؿ  عكاؿ الواس مالماطؿكالتدامر مإف  موا  العنتع  العسيـه كمذل
  مواإض عاصكدهـ.

 ات اكا  ي   ف التسعإر إذا شاف ولزاـ - (ُّْ)كعف عوعكه (ُِْ) ف نعاهإر العيعا  ععف قالكا منكاز التسعإر  كععا إؤشد هذا       
ذا تضعف العدؿ   (ُْْ)الواس مالتماإ  مسعر العاؿ  ف ك عطيكب مؿ كانب قاؿ امف تإعإة فل مإاف  رضم لنشـ التسعإر: "كا 

مإف الواس عاؿ إشراه ـ  ي  عا إنب  يإ ـ عف الععاكضة ماعف العاؿه كعوع ـ ععا إنـر  يإ ـ عف  مذ زإادة  ي   كض 
ليعفترم السيعة دكف ف التسعإر إذا شاف  ادالن إضعف رمنان ععاكالن ليماا   كإضعف إذ إه (ُْٓ)العاؿ: ف ك نااز  مؿ كانب"

كردهـ إل  داارة إسمب  م عفشية إال  ود النفعإف كالعستايإف عف التنار  كهؤال  إنب شم  نعان ـ  استانؿ  ك ظيـ  ال
 . (ُْٔ)كهك  د   إل  استارار التعاعؿ ماألسكاؽ  الصكاب

 
  .اخلامتة

 : التل تكصيت إلإ اإ تل  هـ الوتااج كالتكصإات  ذشر فإعا   معد االوت ا  م ضؿ اهلل كنعده عف شتامة هذا المنث       
عف  طراؼ التعاقده  الامف الذم لـ إصنمم  م وكع عف  وكاع المداع كالتناإؿ منؽ  م طرؼ: ف العنٌرد هكػػػػػالام -  

 .كالتارإر  ػكالوَّنىش  شالمإاوة
عنرده فعو ا عف عو  العامكف  هوالؾ تماإف فل كن ات الوظر ال ا إة نإاؿ إامات المإار لعف كق  منام  مف فانش -ب 

ع  عااصد الفرإعة فل تناإؽ عاتضإات العدالة كتعفإان  رفعان ليضرر كعوعان لنستانؿ همإار الرد  ك اوعضا 
 كامات األعكاؿ ألصنام ا.  كاستارار الععاعنت  كعو ا عف عو  ذلؾ استوادان إل  إامات نرإة التعاعؿ  كاووصاؼ

ال انش العنرد  ف التارإر مإار الرد  ك اوعضا  فل  اػػػػػكد الععاكضات  إر االنتعالإةه  إامت لعف كق   يإم الامف -ج 
 صانب المإار.ععا إعول  ف العاد النـز الذم إوطكم  ي  هذا التصرؼ تيسيب عوم ص ة اليزـك إل  نإف امتإار 

 ػػػػادات الااوكوإة مالاكؿ مالوظرإة العادإةافتعؿ ال ام الااوكول  ي  وظرإتإف نإاؿ عكضكع الامفه ف ل نإف مد ت االنت  -د 
 تطكرت تيؾ االنت ادات إل  وظرإة و سإة فل االستانؿ  مذت م ا ععظـ التاوإات الندإاة.  فل الامف

اوطكت االنت ادات ال ا إة اوسنعإة  ي  عا افتعؿ  يإم ال ام الااوكول الكضعل عف كن ات وظر عتماإوة فل عس لة  -ق 
 كالوظرإة الو سإة فل االستانؿ(.  وظرإة العادإة ليامفالامف العنرد )ال

 ف االستانؿه فل نإف ورل  ف العفٌرع العصرم كالعراقل  الوافئقٌصر العفٌرع األردول فل ععالنة الامف ال انش  -ك 
 الوصكص الااوكوإة العوظعة لوظرإة استانؿ لتناكز هذه الععضية عف منؿ صإا ة هتصدكا كاليمواول ك إرىهـ قد

 ضعؼ العتعاقد كنالتم الو سإة.
 

 : التوصيات
 الذم تكٌس  مم ال ام اوسنعل  كالتاوإف الندإثه فل نعاإة الطرؼ العامكف  ي  الونكاألردول   ف إتكٌس  العفٌرع       
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كز  ف إيعوى ى ك ف إوصَّ  ي  الناالت التل إن  تيإؽ م امنإث إعطل الااوكف العدول األردول وظرإة االستانؿ عشاوت ا التل 
ٍك  ععطإات هذه الوظرإةه ماصة  ف هواؾ العدإد عف األعاية  معكنم ا الطرؼ العامكف نؽ مإار إعضا  العاد  ك فسمم فل ضى

 ك إرهعا.  كمإ  العسترسؿ  األدمإات ال ا إة إعشوم االستواد إلإ ا فل ذلؾ شنالة تيال الرشماف التطمإاإة فل
 

 .اهلوامش
                                                 

طبيعتيا ووظيفتيا وقيودىا، دراسة مقارنة بالقوانين والنظم : اإلسالمية الممكية في الشريعة  داككدالعمادم   مد السنـ  (ُ)
 .َُٖ-َُٕص ِعشتمة األقص    عاف  ج الوضعية،

  (ِ)ط  األردفتناإؽ كدراسة: عنعد الطاهر العإساكم  دار الو ااس   ،اإلسالمية عةمقاصد الشريامف  افكر  عنعد الطاهر  ( ِ)
 كعا معدها. ْْٔص ـ ََُِ

 كعا معدها. ّْٔ  صِـ  جُٖٔٗ  (َُط)  دار ال شر  المدخل الفقيي العامالزرقا   عصط    نعد   (ّ)
 .كعا معدها ُٖٕة ليوفر  )د.ت(  ص  الفرشة التكوسإأصول النظام اَلجتماعيامف  افكر  عنعد الطاهر  ( ْ)
 .ُُْ  صْجـ  ُٕٗٗ  تناإؽ:  مد السنـ عنعد هاركف  دار ال شر  معجم مقاييس المغةهػ(  ّٓٗ( امف فارس   نعد  )ت ٓ)
مف اعنٌعد عنٌعد مف الزَّمإدم  ك . ُُِّ  صٓ  تناإؽ:  مد اهلل  يل الشمإر كفمرإف  دار الععارؼ  الااهرة  جلسان العرب( امف عوظكر  ٔ)

 ّٓعف العنااإف  دار ال داإة  ج   تناإؽ: عنعك ةتاج العروس من جواىر القاموسهػ(  َُِٓ مد الرٌزاؽ النسإول )ت 
 .ْٗٔص

  العيـ ليعنإإف   تناإؽ: رعزم عوإر معيمشل  دارجميرة المغةهػ(  ُِّ: األزدم   مك مشر عنعد مف النسف مف درإد )ت إوظر( ٕ)
 .َّٕ  صُ  جـُٕٖٗ  (ُ)ط  مإركت

  ُـ  جُٖٔٗ  (ٗط)دار ال شر  دعفؽ   -الفقو في ثوبو الجديد –المدخل الفقيي العام : الزرقا   عصط    نعد  إوظر( ٖ)
 .ُ  هاعش رقـ ّٖٕص

  ُمإركت  ج  دار إنإا  التراث العرمل  نظرية اَللتزام بوجو عام  الوسيط في شرح القانون المدني( السو كرم   مد الرزاؽ  ٗ)
 .ّٓٓص

 .ْٗـ  صَُٕٗماداد   ،-أصول اَللتزام-أثر العوامل اَلقتصادية في تطوير فكرة العقد ( الذوكف  نسف  يل  َُ)
  .ّٕٖ  صُ  جالمدخل الفقيي( الزرقا   ُُ)
ر فل  ( المنمة لاة: المدإعة  قاؿ امف فارس: )ميب( الما  كالنـ كالما   صكؿ اناة:  ندها إعالة الفل  إل  و سؾ  كاآلمُِ)

اـ إنعؿ  ي  هذا كإفتؽ عوم المرؽ    كالاالث فساد فل الفل . كعف الماب المنمة: المداع  إااؿ ميمم معوطام.إفعؿ فإاان 
معجم هػ(  ّٓٗالميب: الذم ال عا  ععم  كش وم إمدع  شعا إااؿ ليسراب مادع. امف فارس   نعد مف زشرإا الازكإول  )ت 

 .َِٓ  صِـ  جُٕٗٗـ عنعد هاركف  دار ال شر    تناإؽ:  مد السنمقاييس المغة
 .ّْٕ  صُ  جالمدخل الفقيي( الزرقا   ُّ)
( ش ف إفترم فمص سيعة عف السي ه ألوم فاهد  إره را مان فإ ا كإزإد فل اعو ا كعا شاف اال عتظاهران مذلؾ لنعؿ الواس  ي  ُْ)

رة اليمف ه فالعاركر فل هاتإف الناتإف قد مو  رضاه  ي  ظف فراا ا  كش ف إفترم مارة قد صراها مااع ا لإ  عم مذلؾ  و ا شاإ
ه ف ل العصٌراة لعا ظوم مسمب التصرإة عف شارة لمو ا  ك وم قد  تإنت لم فرصة فاوت زها مإقداعم  ي  الفرا  كعا  قدـ فل ماطئ

 كعا معدها. ّٔٓـ  صََِٓمل    دار ال شر العر أحكام المعامالت الشرعيةالم إؼ   يل  ك  .الكاق  اال  ي  اوضرار مو سم
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التعاقد العاقد  ي   . تنعؿِ. استععاؿ طرؽ انتإالإة كهذا هك العوصر العكضك ل ُف ليتدلإس  وصرإف: إ( إاكؿ السو كرم: "ُٓ)
  دار إنإا  التراث العرمل  الجديد الوسيط في شرح القانون المدني نعد   هك العوصر الو سل. السو كرم   مد الرزاؽ اكهذ
 .ُّٖ  صُكت  لمواف  جمإر 

 الياشمية  يةاألردنالوجيز الوافي في القوانين المرعية في الجميورية العراقية والمممكة ( الواهل  صنح الدإف  مد اليطإؼ  ُٔ)
 كعا معدها.  ِٗ  صاألردفعطمعة المإت العرمل   عاف   -الحقوق الشخصية مصادر–

  يـــــة الياشميةاألردني في القوانين المرعية في الجميورية العراقية والمممكة الوجيــــز الواف( صنح الدإف  مد اليطإؼ  ُٕ)
 كعا معدها.  ِٗ  األردفعطمعة المإت العرمل   عاف  

 .ّٗ  صمصادر الحقوق الشخصية( الواهل  صنح الدإف  مد اليطإؼ  ُٖ)
  (ُ)طالعيعإة   دار الشتب شباه والنظائر،غمز عيون البصائر في شرح األهػ(  َُٖٗ( النعكم   نعد مف عنعد عشل )ت ُٗ)

تعرإب: ف عل النسإول  دار   درر الحكام في شرح مجمة األحكامهػ(  ُّّٓنإدر   يل  )ت ك. ِٖٗ  صِـ  جُٖٓٗ
 .َُّ  صُـ  جُُٗٗ  (ُ)طالنإؿ  

 في فقو القانون المدنيدراسات :  مك المصؿ   مد الواصر عكس   إوظر .( لعزإد عف الت صإؿ نكؿ عاهإة التارإر كفركطمَِ)
 كعا معدها.  ُِٗـ  صُٗٗٗ  (ُ)ط  دار الو ااس  ياألردن

( ش ف إفترم فمص سيعة عف السي ه ألوم فاهد  إره را مان فإ ا كإزإد فل اعو ا كعا شاف اال عتظاهران مذلؾ لنعؿ الواس  ي  ُِ)
مفه فالعاركر فل هاتإف الناتإف قد مو  رضاه  ي  ظف فراا ا  كش ف إفترم مارة قد صراها مااع ا لإ  عم مذلؾ  و ا شاإرة الي

ه ف ل العصٌراة لعا ظوم مسمب التصرإة عف شارة لمو ا  ك وم قد  تإنت لم فرصة فاوت زها مإقداعم  ي  الفرا  كعا  قدـ ماطئ
كعا  ّٔٓـ  صََِٓ  دار ال شر العرمل  أحكام المعامالت الشرعيةالم إؼ   يل   .فل الكاق  اال  ي  اوضرار مو سم

 .ّٗ  صمصادر الحقوق الشخصية: الواهل  صنح الدإف  مد اليطإؼ  إوظرمعدها. ك 
 .ّٕٖ -ّْٕ  صُ  جالمدخل الفقيي: الزرقا   إوظر( لعزإد عف الت صإؿ ِِ)
ر   دراسة كتناإؽ: ميإؿ عنل الدإف العإس  دار ال شر ليطما ة كالوفالمبسوطهػ(  ّْٖ( السرمسل  عنعد مف  نعد  )ت ِّ)

 .ّْٔ  صُِـ  جَََِ  (ُ)طكالتكزإ   مإركت  لمواف  
الععارؼ  الااهرة   تناإؽ:  مد اهلل  يل الشمإر كفمركف  دار لسان العرب،هػ(  ُُٕ)ت  ل( امف عوظكر  عنعد مف عشـر مف  يِْ)

 .َُْٖ  صِج
كتعيإاات الفإخ  ة الفإخ العاإعإف  كععم: نافإالروض المربع شرح زاد المستقنعهػ(  َُُٓ  عوصكر مف إكوس )ت ل( الم كتِٓ)

 .َّّ  صُعؤسسة الرسالة  ج -السعدم  دار العؤإد 
 .ُِّٖ  صٓ  جلسان العرب( امف عوظكر  ِٔ)
 .َّٗ  صْ  جمعجم مقاييس المغة( امف فارس  ِٕ)
 .ُِِ  صٕ  جتد.  د.ط  دار ال شر ليطما ة  مإركت  شرح مختصر خميل لمخرشيهػ(  َُُُ( المرفل  عنعد مف  مد اهلل )ت ِٖ)
. ٔ  صّجهػ(  ُِْٕ-َُْْالشكإت  الطمعة: )عف   اوسنعإةكف ؤ   كزارة األكقاؼ كالفالموسوعة الفقيية الكويتية( ِٗ)

 .ّٗ  صُّـ  جُّٗٗ  د.ط  دار الععرفة  مإركت  المبسوطهػ(  ّْٖالسرمسل  عنعد مف  نعد )ت ك 
ليطما ة كالوفر  دراسة كتناإؽ: ميإؿ عنل الدإف العإس  دار ال شر  المبسوطهػ(  ّْٖ: السرمسل  عنعد مف  نعد )ت إوظر( َّ)

 البيانهػ(  َِٓامف رفد   مك الكلإد عنعد امف  نعد )ت ك . َِّ  صٕـ  جَََِ  (ُ)طكالتكزإ   مإركت  لمواف  
 –مإركت   اوسنعل  تناإؽ: عنعد ننل كفمركف  دار الارب والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة
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  أسنى المطالب في شرح روض الطالبهػ(  ِٔٗاألوصارم  زشرإا مف عنعد  )ت ك . ٖٖ  صٖـ  جُٖٖٗ  (ِ)طلمواف  
السإكطل  عصط   مف سعد )ت ك  .َِٕ  صِـ  جَََِ  دار الشتب العيعإة  مإركت  (ُ)طعنعد عنعد تاعر  تناإؽ: 
 .َُِ  صّـ  جُْٗٗ  (ِ)ط  اوسنعلتب   العشغاية المنتيى مطالب أولي النيى في شرحهػ(  ُِّْ

 . َِّ  صٕ  جالمبسوط: السرمسل  إوظر( ُّ)
 . َِّ  صٕ  جالمبسوط: ليسرمسل  إوظر( ِّ)
  ُل  جاألردوالعذشرات اوإضانإة ليااوكف العدول ك . ّٔٓ  صُ  جالوسيط في شرح القانون المدني: السو كرم  إوظر( ّّ)

 الفقو اإلسالميمبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة في الارة دا ل   يل عنل الدإف  ك (. ُْٕتعاإما  ي  العادة رقـ ) ُُْص
 .َٕٗ  َٖٕ  صِـ  جُٕٓٗ  (ُ)ط  مإركت  اوسنعإة  دار المفاار والقانون المدني

 . ّٖٕص  ُ  جالمدخل الفقيي( الزرقا   ّْ)
  دار إنإا  التراث   تناإؽ: طنؿ إكسؼشرح بداية المبتدي اليداية فيهػ(  ّٗٓ( العر إواول   يل مف  مل مشر ال ر اول )ت ّٓ)

 .ُْٓ  صّلمواف  ج –العرمل  مإركت 
  ْ  جد.ت  (ِ)ط    دار إنإا  التراث العرملاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفهػ( ٖٖٓ( العرداكم   يل مف سيإعاف )ت ّٔ)

 .ّْٗص
 ِ  جد.ت  د.ط  اوسنعل  دار الشتاب ب في شرح روض الطالبأسنى المطالهػ( ِٔٗ( األوصارم  زشرإا مف عنعد )ت ّٕ)

 .َِٕص
  (ُ)طمإركت    دار ال شر  المغني في فقو اإلمام أحمد بن حنبل الشيبانيهػ(  َِٔ( امف قداعة العادسل   مد اهلل مف  نعد )ت ّٖ)

 .ِٗ  صْق  جَُْٓ
ة  عنية األنشاـ العدلإة  تناإؽ: ونإب هكاكإول  وكر عنعد  شارماوم فل المنفة العاعاوإ  دة : لنوة عشكوة عف  يعا  كفا ا إوظر( ّٗ)

: العذشرات اوإضانإة ليااوكف إوظر. ك ّٖٕ  صُ  جالمدخل الفقييالزرقا   ك . ّْ  صُتنارًت شتب  فراـ ماغ  شراتفل  ج
سار  يإم فا ا  الااوكف ععف  كعا معدها. كهك عا َُْ  صُ  جُٖٓٗ  (ِ)ط  األردف –ل  عشتمة التكفإؽ   عاف األردوالعدول 

 إاكلكف مالوظرإة العادإة ليامف.
رقاني عمى مختصر خميل ومعو: الفتح الربانيهػ(: َُٗٗ: الزرقاول   مد الماقل مف إكسؼ )ت إوظر( َْ)  فيما ذىل عنو شرح الزُّ

ـ  ََِِ/هػُِِْ  (ُ)طمواف ل -   ضمطم كصننم كمرج فإاتم:  مد السنـ عنعد  عإف  دار الشتب العيعإة  مإركتالزرقاني
  تناإؽ:  نعد مف  مد الشرإـ الفرعي َلبن الحاجب التوضيح في شرح المختصرامف عكس  ميإؿ مف إسناؽ  ك . ِٕٔ  صٓج

 . ِٔ  صٕـ  جََِٖ  (ُ)طونإب  عرشز ونإمكإم ليعمطكطات كمدعة التراث  
 .َُٖص  ْـ  جَُٗٗ  د.طمإركت    ة  دار الععرفاألمهػ(  َِْ: الفافعل  عنعد مف إدرإس  )ت إوظر( ُْ)
 . ِٗ  صْ  جالمغني: امف قداعة  إوظر( ِْ)
"الي ـ اعض ألصنامل هنرت ـ" كعراإتم لعف عات فل عشة ندإث  :(  مرنم الممارم فل شتاب عواقب األوصار  ماب قكؿ الومل ّْ)

 مل  مد اهلل عنعد مف إسعا إؿ  ماإلما فتح الباري بشرح صحيح(  قِٖٓالعسانول  امف ننر )ت : إوظر. ك ّّٔٗرقـ 
 .ِٔٗ  صٕالممارم  دار ال شر  ج

 .ّْٗ  صْ  جاإلنصاف( العرداكم  ْْ)
 .ّٖٓ  صُ  جالمدني القانون شرح في الوسيط( السو كرم  ْٓ)
 .ّٖـ  صُْٖٗ  مصادر الحقوق الشخصية( ألف العاكد االنتعالإة تاـك  ي   ساس النظ كالعااعرة. الواهل  ْٔ)
 كدػػػػػكد الععاكضات  إر االنتعالإة   عا  اكد الععاكضات االنتعالإة  ك اػػػإتصكر إال فل  ا ف الامف الإكؿ السو كرم: "ػػػػػػ( إإْ)
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إتصكر فإ ا الامفه ألف األكل  طمإعت ا تاضل مكقكع الامف  ي   ند العتعاقدإف  كألف الااوإة إعطل فإ ا  ند  التمرع فن ال
 ط   ك ف الامف إادر كقت تعاـ العاد. فإوظر إل   عنؿ ليشنـ  ف  دـ التعادؿ مإف عا  مذ كعا  فن  العتعاقدإف كال إ مذ

 .ّٔٓ  صُ  جالوسيط في شرح القانون المدنيالتعادؿ فل هذا الكقت. كال  مرة لتاإر الاإـ معد ذلؾ". السو كرم  
هػ(  رد ُِِٓمف  امدإف  عنعد  عإف مف  عر )ت اك . ُْٓ  صّ  جاليداية في شرح بداية المبتدي: العر إواول  إوظر( ْٖ)

امف ال عاـ  عنعد مف  مد الكاند )ت ك . َْٕ  صْـ  جُِٗٗ  (ِ)ط  دار ال شر  مإركت  المحتار عمى الدر المختار
قدرم مافا  عنعد  )ت ك. َِْ  صٔ  جَّٖص  ّ  جَّّ  صّ  جد.ت  د.ط  دار ال شر  فتح القديرهػ(  ُٖٔ

  عادة رقـ: ّّـ  صُُٖٗ  (ِ)طالشمرل األعإرإة ممكالؽ     العطمعةان إلى معرفة أحوال اإلنسانالحير  مرشدهػ(  َُّٔ
(. كاستاو  النو إة انث ناالت إنكز م ا الرد مالامف العنرد  ف التارإر كهل:  عكاؿ مإت ّْٖ  عادة رقـ )َٕ(  صَِٔ)

نوكف  ك الس م  كالعكشؿ  إره مالفرا . كتعيإؿ ذلؾ  ودهـ:  ف مسمب الصار  ك ال  العاؿ  ك عكاؿ الكقؼ. ك عكاؿ العننكر  يإ ـ
نإث إف تصرؼ عف لم كالإة الوظر  ي   عكاؿ هذه الن ات كعا هك فل   كقكع  مف فانش منؽ هذه الن ات عمالؼ ليعصينة

رة ت اكف الاااعإف  يإ ا فل لشا هو ا تنتاج عف الوظار عزإدان عف االنتإاط كالنعاإة  ف طرإؽ التفرإ إنشع ا عوكط مالعصينة  مؿ 
( عف عنية األنشاـ ّٔٓصإاوة ناكق اه إذ العصينة العاعة ت م  الامف فل هذه األعكاؿ  ي  كنم اوطنؽه نا  فل العادة )

 العدلإة: "إذا كند  مف فانش  كلـ إكند تارإر  فيإس ليعامكف  ف إ سخ المإ  إال  وم إذا كند الامف كنده فل عاؿ الإتإـ ال إص 
 المإ   كعاؿ الكقؼ  كمإت العاؿ نشعم نشـ عاؿ الإتإـ".

  ّ  جد.ت  د.ط  دار ال شر  حاشية الدسوقي عمى الشرح الكبيرهػ( َُِّ: امف  رفة الدسكقل  عنعد مف  نعد )ت إوظر( ْٗ)
 يإش  عنعد مف ك ف المإ  ع  الامف صنإ   ع  نرعة العااموة ليو ل  و ا  نت  كلك مالؼ الامف العادة. إكقالكا:  .ََٓص

: األزهرم  إوظر. ك ُِٔ  صٓـ  جُٖٗٗ  د.ط    دار ال شر  مإركتمنح الجميل شرح مختصر خميلهػ(  ُِٗٗ نعد  )ت 
  ِـ  جُٓٗٗ  د.طدار ال شر   الفواكو الدواني عمى رسالة ابن أبي زيد القيرواني،هػ(  ُُِٔ نعد مف  اوـ ) ك  وإـ(  )ت 

 ي  عسالة الرد ممإار الامف: "هذه عس لة ضعإ ة شإؼ إ سخ المإ  كذلؾ نااز مإف شؿ  . قاؿ امف دنكف فل تعيإامِّْص
ذلؾ  كلـ إ سخ كلـ عتماإعإف إال عا مصتم السوة مالرد  كلك افترل رنؿ عف  إر عكل   يإم عا إساكم عااة درهـ م لؼ درهـ لـز 

  (ِ)ط  دار ال شر  ي شرح مختصر خميلمواىب الجميل فهػ(  ْٓٗالنطاب  عنعد مف عنعد  )ت  .إمتيؼ فل ذلؾ"
 .َْٕ-ْٗٔ  صْـ  جُِٗٗ

ك ييكا ذلؾ م ف المإار ال إامت لعنرد الامف كلك شاف فانفان  إوعا إامت لعإب  ك تدلإس  فإذا شاف   ( كهك الران  عف شنع ـَٓ)
وعا نا  الت رإط عف قمؿ العفترم فيـ  ف ناإاة الرضا إنز لم الرده إذ إالعمإ  سيإعان كلـ إكند عف ن ة الماا  تدلإس  كا 

 الممارم  ف امف  عر نماف امف عواذ الذم  مرنم  ع  التاصإر  كاستدلكا  ي  ذلؾ مندإث دالعفترطة لصنة المإ  ال تع
 وم إمدع فل المإكع  فااؿ: إذا ماإعت فاؿ ال منمة"  ماب عا إشره عف المداع  " اف رننن ذشر ليومل -رضل اهلل  و عا-

فاالكا تعاإمان  ي  ذلؾ: " ال     عرن  سامؽّّٕ  صْ  جفتح الباري: امف ننر  إوظر(. ُُِٕ   ندإث رقـ )فل المإ
"ال منمة" شعا عر  كلـ إامت لم مإاران كال  فسد فرا ه فدؿ  ي  عا ذشرواه".  : ٌيـ عف إمدع فل المإ   ف إاكؿ ترل  وم 

  ُِ  ع  تشعية السمشل كالعطإعل  دار ال شر  جشرح الميذب المجموعهػ(  ٕٔٔ: الوككم  إنإ  مف فرؼ  )ت إوظر
  د.ط  العطمعة العإعوإة  الوردية ةفي شرح البيج ةالغرر البييق(  ِٔٗ  زشرإا مف عنعد  )تاألوصارمك . ِّٔص
  نياية المحتاج إلى شرح المنياجهػ(  ََُْعنعد مف  مل العماس  نعد مف نعزة  )ت الرعيل  ك  .ْٓٓ  صِ  جد.ت

 .ٕٓص  ْج ـُْٖٗ  الطمعة األمإرةار ال شر  مإركت  د
امف ك . ُِِص  ّ  دار الشتب العيعإة  جكشاف القناع عن متن اإلقناعهػ( َُُٓ: الم كت   عوصكر مف إكوس )ت إوظر( ُٓ)

 .ّٔ  صٔ  جالمغنيقداعم  
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: اط إش  إوظرتيال الرشماف كونك ذلؾ. ( تفإر هذه الركاإة  ف ال  ار ليامف إال فل عكاطف الت عةه شاالنتشار  كالونش  ك ِٓ)
 .ُٕٗ  صٖ  جشرح النيل وشفاء العميل

 درر الحكام في شرح(  ُّّٓ( التارإر هك: "تكصإؼ العمإ  ليعفترم ماإر ص تم الناإاإة تر إما لم مم" نإدر   يل  )ت ّٓ)
 .َُّص  ُ  جُْٔـ  عادة رقـ ُُٗٗ  (ُ)ط  تعرإب: ف عل النسإول  دار النإؿ  مجمة األحكام

 .ُّٕ  صُ  جياألردن المذكرات اإليضاحية لمقانون المدني( ْٓ)
 .ّٕٓ  صأحكام المعامالت الشرعية( الم إؼ   يل  ٓٓ)
  ُْٔالعكاد:  كمماصة عف ال ام النو ل ععظع اف وصكص العكاد التل ا تعد  يإ ا فل ععالنة عس لة الامف عستااة فل إ( إذ ٔٓ)

 كعا معدها. ُّٕ  صُ  جياألردناإليضاحية لمقانون المدني المذكرات : إوظر. َُٓ  ُْٗ  ُْٕ
 (.ُْٓ( العادة رقـ )ٕٓ)
 (.ُِْ  ُُِ( العادة رقـ )ٖٓ)
 (. ُٔٔ-ُِٔ( العادة رقـ )ٗٓ)
 (. ٔٓ  ٓٓ( فصؿ رقـ )َٔ)
 (. َُٗ-ُٖٗ( العادة رقـ )ُٔ)
 (. ُُٖ( العادة رقـ )ِٔ)
  األردفالو ااس   دار ،-النظرية العامة لمعقد-ي األردنلقانون المدني دراسات في فقو ا:  مك المصؿ   مد الواصر عكس   إوظر( ّٔ)

مراهإـ مؾ   نعد  ك . ُِٖـ  صُٗٗٗ  (ُ)ط  .ُُِ  صُّٔٗ  دار األوصار مالااهرة  المعامالت الشرعية الماليةا 
ؼ عف لم الكالإة  ي  هذه األعكاؿ عوكط (. ك يٌيت العذشرة اوإضانإة االستاوا  الكارد فل العادة ماكل ا: "ألف تصر ُُِ( العادة رقـ )ْٔ)

: إوظر. ك ُِْ  صُ  جياألردنلمقانون المدني  المذكرات اإليضاحيةمالوظر كالعصينة كلإس هذا التصرؼ عف العصينة فل فل . 
 .ّٗٓ  صأحكام المعامالت الشرعيةالم إؼ   يل  

 .ّٔٓ  صُ  جالوسيط: السو كرم  إوظر( ٓٔ)
 فروا إلإم ساماان  ود الندإث  ف عادار الامف ال انش. . كهك عا ّٖٓ  ُ  جالوسيط: السو كرم  إوظر( ٔٔ)
 .ّٖٓ- ّٕٓ  صُ  جالوسيط: السو كرم  إوظر( ٕٔ)
 .ّٔٓ  صُ  جالوسيط: السو كرم  إوظر( ٖٔ)
 .ٖٗ  صمصادر الحقوق الشخصية( الواهل  صنح الدإف  مد اليطإؼ  ٗٔ)
عوفكرات: العشتمة العيعإة مالعدإوة العوكرة   لحكمية في السياسة الشرعية،الطرق اق(  ُٕٓ( امف قإـ النكزإة  عنعد  )تَٕ)

مف االعاإعإف  عنعد ك كعا معدها.  ّٓٗ  صْ  جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالعرداكم  ك . ِِِـ  صُُٕٗ
 .َّّ-ِٕٗ  صٖجهػ  ُِْٖ-ُِِْ  (ُ)ط  دار امف النكزم الشرح الممتع عمى زاد المستقنعهػ(  ُُِْصال  )ت 

 التاجهػ( ٕٖٗالعٌكاؽ  عنعد مف إكسؼ  )ت ك  .ُْٕ  صْج  مواىب الجميل في شرح مختصر خميل: النطاب  إوظر (ُٕ)
 .ّٗٗ  صٔـ  جُْٗٗ  (ُ)ط  دار الشتب العيعإة  واإلكميل لمختصر خميل

  دار الشتب العيعإة  ظائرغمز عيون البصائر في شرح األشباه والنهػ(  َُٖٗ: النعكم   نعد مف عنعد عشل )ت إوظر (ِٕ)
 .ُِْ  صٓه جُٗٓ  صْ  جحاشية ابن عابدين. ِٕٓ  صُـ  جُٖٓٗ  (ُ)ط

 .ّٗٓ  صٕ  جد.ط  د.تمإركت      دار ال شرالمحمى باآلثارهػ(  ْٔٓ: امف نـز األودلسل  )ت إوظر( ّٕ)
 .ُِ  صِ  جد.ط  د.ت    دكف وافرشرائع في مسائل الحالل والحرام  العناؽ النيل( ْٕ)
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 .ُٖٗ-ُٕٗ  صٖ  جشرح النيل وشفاء العميلامف ط إش   (ٕٓ)
 .ُِٕ  صُِ  جالمجموع شرح الميذب( الوككم  ٕٔ)
 (.َٗ(  كالنزاارم عادة رقـ: )ُِْ(  كاليمواول عادة رقـ: )ُُّ( شالااوكف العدول العصرم الندإد عادة رقـ: )ٕٕ)
عو ـ عا إنعيكوم إل   مضااع ـ عف الارل كالمكادم إل  العدإوة  فإفترملإتيا  الاادعإف م ه( كهك  ف إمرج الفمص إل  ضانإة الميدٖٕ)

 .ّٖٗصُ  جالمدخل الفقييالزرقا   سكاؽ كاالطنع  ي  األسعار.السكؽ   ك إمإع ـ عا إرإدكف فرا ه  قمؿ دمكل ـ األ
كإاكؿ:   طول هذا. امف قإـ ( كالعسترسؿ: هك "الذم ال إعرؼ قإعة السيعة   ك الذل ال إعاشس  مؿ إسترسؿ إل  الماا  ٕٗ)

 .َّ  صُّ  جالمجموع شرح الميذبالوككم  ك . ِِِ  صالطرق الحكميةالنكزإة  
 .ُِٔـ  صَُٗٗ  ٓ  عؤسسة الرسالة  الدار العتندة  طضوابط المصمحة في الشريعة: المكطل  عنعد سعإد رعضاف  إوظر( َٖ)

 .ّٖٗصُ  جالمدخل الفقييالزرقا  ك 
  ّط  مإركتدار إنإا  التراث العرمل   المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج،هػ(  ٕٔٔرؼ  )ت الوككم  إنإ  مف ف( ُٖ)

 .ُِٔ  صَُ(  جُُٕٓق  ماب: تنرإـ تيال النيب  ندإث رقـ: )ُِّٗ
 .ُٔٔ  صْ  جالمغني: امف قداعم  إوظر( ِٖ)
ف شاوكا  ي  امتنؼ فل كركده  ي  المإ   ك الفرا  (ّٖ)  البناية شرح هػ(ٖٓٓإو   عنعكد مف  نعد  )ت : مدر الدإف العإوظر  كا 

 شرحهػ(  ّٔٓالعازرم  عنعد مف  يل )ت ك .ُِْ  صٖـ  جَََِ  (ُ)طلمواف   - مإركت    دار الشتب العيعإةاليداية
مف اامف العناعيل   نعد ك .َٗٔ  صِـ  جََِٖ  (ُ)ط  اوسنعل  تناإؽ: عنعَّد العمتار الٌسنعل  دار الارب التمقين
  العدإوة العوكرة  الععيشة الممارمدار   تناإؽ:  مد الشرإـ امف صوإتاف الععرم  المباب في الفقو الشافعيهػ(  ُْٓد  )ت عنع

 .ُٔٔ  صْ  جالمغني  ةقداع امفك .ُِٗهػ  صُُْٔ  (ُ)طالسعكدإة   العرمإة
 . ِِِ  صاإلسالميةضوابط المصمحة في الشريعة المكطل   (ْٖ)
  منافإة: ننازم العدكم العالشل  تناإؽ: عنعد ضوء الشموع شرح المجموع في الفقو المالكيألعإر  العالشل  عنعد ا (ٖٓ)

ـ  ََِٓ  (ُ)طوكاشفكط   -عشتمة اوعاـ عالؾ  عكرإتاوإا  -عنعكد كلد عنعد األعإف العسكعل  دار إكسؼ مف تاف إف 
  ع  تشعية السمشل كالعطإعل  دار ال شر  بالمجموع شرح الميذهػ(  ٕٔٔالوككم  إنإ  مف فرؼ  )ت: ك  .ُّٗ  صّج
الوندم   مد الرنعف مف عنعد  )ت ك  .ّٕٗص ْ  جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالفالعرداكم  ك . ِٓ  صُّج

 .ّْٓ  صْهػ  جُّٕٗ  (ُ)ط  مدكف وافر  حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنعهػ(  ُِّٗ
إوم معوزلة النالمإف الناهيإف مالسعر  فتمإف  وم إنب  ي  اووساف  ال إمإ  عاؿ هؤال  قاؿ امف تإعإة معد نده ليعسترسؿ: "ف (ٖٔ)

 . ُْإال مالسعر الععركؼ  كهك اعف العاؿ". امف تإعإة  النسمة فل  ص
امف  مل مشر ال إاعل  وكر الدإف  يل  عنع  ك  .ركاه الطمراول فل الشمإر كفإم عكس  مف  عإر األ ع  كهك ضعإؼ ندان ( ٕٖ)

 (.ِّّٔ  ندإث رقـ )ُّْ  صْهػ  جُُِْكعوم  ال كااد  دار ال شر  مإركت  الزكااد 
مالسعر إال  وم رضل مالامف فإشكف عف ماب التمرع فن إعو  نؽ المإار  نإث وٌص ال ا ا   ي   ف العسترسؿ إف شاف  العان ( ٖٖ)

العازرم  عنعد مف  يل   إشكف نإواذ شالكاهب لعا  همف فإم".قاؿ العازرم: "إف شاف مصإران مالاإعة  ارفان م ا فن قإاـ لمه ألوم 
هػ( العيٍعيـ م كااد عسيـ  تناإؽ: عنعد الفاذلل الوإ ر  الدار التكوسإة ليوفر  العؤٌسسة الكطوإة ليشتاب مالنزاار  ّٔٓ)ت 

  ِج  ـُُٗٗصدر متارإخ ـ  كالنز  الاالث ُٖٖٗ  (ِ)طالنشعة  كالتناإؽ كالٌدراسات مإت العؤٌسسة الكطوإة ليترنعة 
 .ََْ  صّـ  جُّٗٗ  (ُ)ط  دار العمإشاف  شرح الزركشي مد اهلل   مف هػ(  عنعدِٕٕ. الزرشفل  )ت ِٕٓص

 .ّْٓ  صْهػ  جُّٕٗ  (ُ)ط  ُْ  صاإلسالم الحسبة فيامف تإعإة  ( ٖٗ)
 كعا ّْٕ  صّ  جْدار كعشتمة الفعب  ط   دار كعشتمة مف نعكدة مدونة الفقو المالكي( الارإاول  الصادؽ مف  مد الرنعف  َٗ)
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 .ُُٓ  صِ  جالمعيار: إوظرمعدها. ك 
 .َِْ  صد.ط  د.ت  عشتمة دار المإاف  الطرق الحكميةهػ(  ُٕٓامف قإـ النكزإة  عنعد مف  مل مشر  )ت ( ُٗ)
العمرة قإعة الفل  فل ند إشعف ال رؽ مإف الوظرإتإف فل  ف األكل  إوظر إل  قإعة الفل  وظرة عادإة ال وظرة فمصإةه ف (ِٗ)

ذاتم  كتندد هذه الاإعة تمعان لياكاوإف االقتصادإة ك هع ا قاوكف العرض كالطيب   عا الوظرإة األمرل فالعمرة مالاإعة 
 .ّٖٓ  صُ  جَِّ  فارة الوسيطالفمصإة كهل قإعة الفل  فل ا تمار العتعاقد. السو كرم  

 العإكب ف ك عااإر ل ا  كلشوم إينؽ م ا ناؿ كقك م.  قكل ـ: إارب  إدؿ  ي   وم لإس  ند هذه (ّٗ)
 .ّٖٓ  ُ  جالوسيطالسو كرم   (ْٗ)
(  ُِ  كإفإر إل   ف العدإد عف الاكاوإف  مذت م ذا االتناهه شالااوكف السكإسرم )ـّٗٓ  ُ  جالوسيطالسو كرم   (ٓٗ)

(  كاليمواول ِْارة األكل (  كالااوكف المكلكول )ـال  ُْْٖالندإد )ـ اوإطالل(  كالااوكف ِِ)ـ اوإطاللكالعفركع ال روسل 
 (.ْٕ(  كالصإول )ـٕٖٗ(  كالوعساكم )ـُِْ)ـ

 (.ُمود ُِٗالعادة رقـ: ) (ٔٗ)
 (.َٗالعادة رقـ: )( ٕٗ)
 (.ُِْالعادة رقـ: ) (ٖٗ)
 المعامالت المدنية قانونالتغرير والغبن كعيبين في الرضا في : عؤعف   عر السإد  إوظرلعزإد عف الت صإؿ نكؿ هذا العكضكع  (ٗٗ)

 ُِٖـ  صُٕٗٗدار الو ضة العرمإة  الااهرة   ،-اإلسالميدراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقو  – اإلماراتي
 كعا معدها.

 . ّٓٓ  صُ  جالوسيط: السو كرم  إوظر (ََُ)
  عطمعة و ضة عصر  -ة ومقارنة في الفقييدراسة معمق–المنفردة  اإلرادةنظرية العقد و :  مد الماقل   مد ال تاح  إوظر (َُُ)

 (.ُٗٓ. الااوكف العدول الشكإتل  العادة رقـ: )ّٖٔ  صُُٖـ  فاره ُْٖٗالااهرة  
 التغرير والغبن: عؤعف   عر السإد  إوظرإضان.  فتفعؿ  اكد الععاكضات االنتعالإةه شعاد التاعإف  ك اكد التمر ات  (َُِ)

 .ُِٗ  صكعيبين في الرضاء
 .َُُ  صمصادر الحقوق الشخصية: الواهل  إوظر (َُّ)
 .َُِ  صمصادر الحقوق الشخصية: الواهل  إوظر (َُْ)
  العرمل ثالترا  تناإؽ: عنعد فؤاد  مد الماقل  دار إنإا  المسند الصحيح المختصرق(  ُِٔالوإسامكرم  عسيـ مف النناج  )ت( َُٓ)

 .ُُٕٓ  صّج(  ُِِٓمإركت  ماب: تنرإـ مإ  الناضر ليمادم  ندإث رقـ )
  تناإؽ:  مك تعإـ إاسر مف إمراهإـ  عشتمة َلبن بطال البخاريشرح صحيح هػ(  ْْٗامف مطاؿ   يل مف ميؼ  )ت ( َُٔ)

 .ِٖٓ  صٔـ  جََِّ  (ِ)طالرفد  السعكدإة  
  (ِط)  دار إنإا  التراث العرمل  مإركت  المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاجهػ(  ٕٔٔالوككم  إنإ  مف فرؼ )ت ( َُٕ)

 (.َُِٓ  ندإث رقـ )ُْٔ  صَُق  جُِّٗ
 اَلستخالفالسم اول   مد النمار نعد  مإد  ك . َُِ: الواهل  صنح الدإف  مد اليطإؼ  عصادر الناكؽ الفمصإة  صإوظر( َُٖ)

 .َُٔ  َُْـ  صََِّ  (ُ)ط  األردف  دار كااؿ ليوفر  اإلسالم والتركيب اَلجتماعي في
دكف وافر    http: //waqfeya.com/book.php?bid: اولشتركولدإف  وسمة عصكرة  ي  العكق  ( عنعك ة رسااؿ امف  امَُٗ)

 .َٖ  صِجت   .ط  د.د
 .ٕ  صِ  جالمرجع السابق (َُُ)

 

http://waqfeya.com/book.php?bid
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 .ّٕٖ  صُ  جيالمدخل الفقيالزرقا   (ُُُ)
 .َٗٓ  صُ  جالمدخل الفقييالزرقا   (ُُِ)
 .ِٔٓ  صُق  جُُْْ  (ُ)ط  دار امف شاإر  فتح القديرق(  َُِٓ: الفكشاول  عنعد مف  يل  )إوظر (ُُّ)
  تناإؽ: زشرإا  عإرات  دار الشتب العيعإة  غرائب القرآن ورغائب الفرقانق(  َٖٓالوإسامكرم  النسف مف عنعد  )ت (ُُْ)

 .ّٗٗ  صِق  جُُْٔ  (ُ)طمإركت  
 .َّٔ  صٕ  جالمحمى باآلثار( امف نـز  ُُٓ)
. قاؿ ْٖٕ  صِ(  كركاه امف عانم فل سووم  جِٖٓٔ  ندإث رقـ )ٓٓ  صٓوص ندإث فرإؼ ركاه  نعد فل عسوده  ج (ُُٔ)

سواد  ي  فرط عسيـ  كلـ إمرناه. ككافام الذهمل. الناشـ الوإسامكرم  عنعد مف  مد اهلل )ت الناشـ: هذا ندإث صنإ  او
  ِ  جَُٗٗ  (ُ)ط: عصط    مد الاادر  طا  دار الشتب العيعإة  مإركت    تناإؽالمستدرك عمى الصحيحينهػ(  َْٓ
. قاؿ الفكشاول  ف هذا الندإث: هك ندإث عف كر  فإوم قا دة عف قكا د الدإف تف د لم شيإات كنزاإات كقد كرد الك إد ٔٔص

لصمامطل  دار الندإث  عصر    تناإؽ:  صاـ الدإف انيل األوطارهػ(  َُِٓلعف ضار  إره  الفكشاول  عنعد مف  يل )ت
 . ُُّ  َُّ  صٓـ  جُّٗٗ  (ُ)ط

ـ  ُٖٓٗ  (ُ)ط  دار الشتب العيعإة  غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائرق(  َُٖٗالنعكم   نعد مف عنعد )ت  (ُُٕ)
ـ  ُُٗٗ  (ُ)ط   دار الشتب العيعإة األشباه والنظائرهػ(  ُٕٕالسيمشل   مد الكهاب مف تال الدإف )ت ك . ِْٕ  صُج
 .ُْ  صُج

 .ُّٗ  ُّٔ  ُّْ  صِ  جاألشباه والنظائر( السيمشل  ُُٖ)
  تناإؽ: عنعد النمإب مف المكنة  اإلسالميةمقاصد الشريعة هػ(  ُّّٗ( امف  افكر  عنعد الطاهر مف عنعد )ت ُُٗ)

مقاصد اكم  إكسؼ  الارضك . ّْْ  َْْ  ِْٕ  صِـ  جََِْ  قطر  اوسنعإةعوفكرات: كزارة األكقاؼ كالفؤكف 
  عمم المقاصد الشرعية. المادعل  وكر الدإف مف عمتار  ٕٖ  صََُِ  (ِ)ط  دار الفركؽ  بالمال الشريعة المتعمقة
 .ُُٓـ  صََُِ  (ُ)طعشتمة العمإشاف  

لؾ ظاهر عف لاصده فل التفرإ   كالدلإؿ  ي  ذ ( قاؿ الفاطمل: "قصد الفارع عف العشيؼ  ف إشكف قصده فل الععؿ عكافاان َُِ)
كض  الفرإعةه إذ قد عر  و ا عكضك ة لعصال  العماد  ي  اوطنؽ كالععـك  كالعطيكب عف العشيؼ  ف إنرم  ي  ذلؾ فل 
 فعالم  ك ف ال إاصد منؼ عا قصد الفارع  كألف العشيؼ ميؽ لعمادة اهلل  كذلؾ ران  إل  الععؿ  ي  كفؽ الاصد فل كض  

فإواؿ مذلؾ النزا  فل الدوإا كاآلمرة". الفاطمل  إمراهإـ مف عكس  مف عنعد اليمعل  )ت  ه-هذا عنصكؿ العمادة-الفرإعة 
ـ  ُٕٗٗ  (ُ)ط  تناإؽ:  مك  مإدة عف كر مف نسف فؿ سيعاف  دار امف   اف  الموافقات في أصول الشريعةهػ( َٕٗ

 .ِْ  صّج
 سمؽ تمرإنم. (ُُِ)
مف ا. المرقل   عر ٖٗٔص  ٓ  جد.ت  د.ط  دار ال شر  مإركت  يرالكب الحاويهػ(  َْٓالعاكردم  يل مف عنعد )ت  (ُِِ)

  ـُّٗٗ  د.ط  دار الصنامة ليتراث  متن الخرقى عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد بن حنبل الشيبانيهػ(  ّّْالنسإف )ت 
 .ٖٔ  صُج

إان ليعامكف عف  نؿ رف  الضرر إذ إومال  ف إعطل العفٌرع سا ان زعو ه. ع   ووا لإس ع  هذا التكنمْْٗ  صٖالعني   ج (ُِّ)
الضرر ال تشكف مضرر عايم شعا هك  فإزالة وم  لعا فل ذلؾ عف عد اة إل  استارار األسكاؽ  كضعاف عصال  الطرؼ الااوله 

 .ُٓٗـ  صََِٗ  ٖدار الايـ  دعفؽ  ط  شرح القواعد الفقيية: الزرقا   نعد مف عنعد  إوظرعارر  ود ال ا ا . 
  الوضعيةالممكية في الشريعة: طبيعتيا ووظيفتيا وقيودىا، دراسة مقارنة بالقوانين والنظم   داككدم   مد السنـ : العمادإوظر (ُِْ)
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 عرن  سامؽ.
 .َِٕـ  صُٕٖٗ  (ِ)ط  العطمعة الندإدة  دعفؽ  الفقو المقارن مع المذاىب: الدرإول  عنعد فتنل  إوظر (ُِٓ)
 .ّْ  صاإلسالم في الحسبة( امف تإعإة  ُِٔ)
  (ُ)ط  األردف   عاف  القواعد الفقيية وتطبيقاتيا الفقيية والقانونية، األكاديميون لمنشر والتوزيع نعد إاسإف  الارالة   (ُِٕ)

 .ُِْـ  صَُِْ
 دراسة تحميمية لمفعالية اَلقتصادية في مجتمع يتبنى النظام – اإلسالمياَلقتصاد : قنؼ  عنعد عوذر  إوظر( لعزإد عف الت صإؿ ُِٖ)

اَلستخالف كعا معدها. السم اول   مد النمار نعد   َُّ  َُُ  صُُٖٗ  (ِ)ط  دار الايـ  الشكإت  اإلسالميادي اَلقتص
 . َُٔص ،اإلسالم اَلجتماعي في والتركيب

  ـُٖٓٗ  (ُ)ط  دار المإاف العرمل  اَلقتصاد الجزئي – اإلسالمياَلقتصاد :   ر  عنعد  مد العوعـ  إوظر( لعزإد عف الت صإؿ ُِٗ)
 سالمي لدراسة النظريةإمدخل  –األسعار وتخصيص الموارد فيالسم اول   مد النمار نعد  مإد  ك كعا معدها.  َْٔ  صّج

نإا  التراث  االعارات اوسنعإةليدراسات  المنكثدار  ،-مقارنة دراسة اَلقتصادية ـ  ََِٓ  (ُ)طالعرمإة العتندة   كا 
 .َّّ  ِّّ  ُِّص

وعا و ل التاامف معا إمرج  ف  ادة التنار. قاؿ الااضل  إاض: " مالععركؼكاة هوا و ل االسترماح لإس العاصكد مالعسا( َُّ) ف إكا 
مف ا شار المإا ات ال تشاد تسيـ عف الامف الإسإره كل ذا اوتصب التنار  ك يإم تا   شار المإا ات". الااضل  إاض   إاض 

ًنإ  عيٍسًيـً ًلياىاًض  ْْٓعكس  )ت  اؿي العيٍعًيـً م ىكىاًاًد عيٍسًيـ  تناإؽ: إٍنإى  ًإٍسعىاً إؿ  دار هػ(  فىٍرحي صى ً إىاض العيسىعَّ  ًإشعى
 دراسات في فقو القانونكعا معدها.  مك المصؿ   ُْٔ  صٓـ  جُٖٗٗ  (ُ)طالكفا  ليطما ة كالوفر كالتكزإ   عصر  

 .ُِّ  صياألردنالمدني 
 .ُٗٔص  (ُ)طهػ(  دار امف نـز  َُِٓ)ت  متدفق عمى حدائق األزىارالسيل الجرار الالفكشاول  عنعد مف  يل   (ُُّ)
تناإؽ:  مد  ،المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة هػ(  ُٔٔامف عىازىةى  عنعكد مف  نعد )ت ( ُِّ)

 .ّْٖ  صٔـ  جََِْ  (ُ)طالشرإـ ساعل النودم  دار الشتب العيعإة  مإركت  لمواف 
 .ِٗٗ  صياألردندراسات في فقو القانون المدني  مك المصؿ   مد الواصر عكس    :إوظر( ُّّ)
ـ  ُٕٖٗ  (ُ)ط  دار الشتب العيعإة  الفتاوى الكبرى َلبن تيميةهػ(  ِٖٕامف تإعإة   نعد مف  مد النيإـ مف  مد السنـ  )ت  (ُّْ)

 .ُُ  صْج
الماصة قد اشتسمت العاؿ   ك  عنؾ الكقؼ  كمعض األعنؾ ف األعكاؿ العاعة  ي  امتنؼ صكرهاه ش عنؾ مإت إنإث  (ُّٓ)

نصاوة قاوكوإة ماصةه نعاإة ل ا عف تصرؼ الاااعإف  يإ ا تصرفان إؤدم إل  ضإا  ا  ك تمدإدهاه كذلؾ ر اإة ليعصال  
 .َّْ  صِ  جياألردنالوسيط في شرح القانون المدني : ال ش اول  نسف  إوظرالعوكطة م ا. 

العاعة ليشتاب   ال إاة العصرإة تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(،هػ(  ُّْٓنعد رفإد مف  يل رضا )ت النسإول  ع( ُّٔ)
 .ُُٕ  صُِـ  جَُٗٗ

 .ِْٔٓ  ندإث رقـ: ُٖٔٗ  صْركاه عسيـ  ج( ُّٕ)
 هػ( ُّّٗطاهر )ت ألوم فلة ليعدؿ. امف  افكر  عنعد ال هإطيؽ الاسط كالاسطاس  ي  العإزاف  ك ّٓ( سكرة اوسرا  فإة رقـ: ُّٖ)

الدار التكوسإة ليوفر  تكوس   ،«تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» التحرير والتنوير 
 .ُٕٖ  صّهػ  جُْٖٗ

 .ُٕٖ  صّ  جالتحرير والتنويرامف  افكر   (ُّٗ)
 .ٖٗصعرن  سامؽ    حكم الغبن وأثره عمى العقد: إوظر (َُْ)
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 .ِٗٔـ  صُٖٗٗ  ّ  دار الوفر ليناععات  عصر  ط-النشاط الخاص–فقو اقتصاد السوق د  إكسؼ شعاؿ  : عنعإوظر (ُُْ)
 .ٖٗصعرن  سامؽ    حكم الغبن وأثره عمى العقد

 رد المحتار عمى: امف  امدإف  إوظرععف قاؿ منكاز التسعإر العادؿ عت مركا النو إة  كمعض الفافعإة  كامف تإعإة كامف الاإـ.  (ُِْ)
  تناإؽ: قاسـ البيان في مذىب اإلمام الشافعيهػ(  ٖٓٓالععراول  إنإ  مف  مل المإر  )ت ك . ََْ  صٔ  جر المختارالد

 الحسبة فيهػ(  ِٖٕامف تإعإة   نعد مف  مد النيإـ  )ت ك  .ّٓٓ  صٓـ  جَََِ  (ُ)طعنعد الوكرم  دار العو اج  ندة  
امف قإـ النكزإة  عنعد مف  مل مشر  )ت ك . ّٓ  ص(ُ)طتب العيعإة    دار الشاإلسالميةأو وظيفة الحكومة   اإلسالم
 .ِِِ  صد.ت  د.ط  عشتمة دار المإاف  الطرق الحكميةهػ(  ُٕٓ

عنعكد مف  نعد : مدر الدإف العإو   إوظرععف قاؿ معو  التسعإر نع كر ال ا ا  عف النو إة  كالعالشإة  كالفافعإة  كالنوامية.  (ُّْ)
عنعد امف نزم  ك . ُِٕ  صُِـ  جَََِ  (ُ)ط  دار الشتب العيعإة  مإركت  لمواف  ية شرح اليدايةالبناهػ(  ٖٓٓ)ت 

  دار ال شر  مإركت  الكبير الحاويهػ(  َْٓالعاكردم   يل مف عنعد )ت ك . ُٗٔ  صالقوانين الفقييةهػ(  ُْٕمف  نعد )ت ا
هػ  ُّٕٗ  (ُ)ط  لروض المربع شرح زاد المستقنعحاشية اهػ(  ُِّٗالوندم   مد الرنعف مف عنعد )ت ك . َُٗ  صٓج
 .ّٖٗ  صْج

 .َِٕـ  صُٕٖٗ  (ِ)طدعفؽ    الفقو المقارن مع المذاىب، المطبعة الجديدةالدرإول  عنعد فتنل  ( ُْْ)
ـ  ََِْ  (ِ)ط  ناام ك يؽ  يإم:  يل مف واإؼ الفنكد  الحسبةهػ(  ِٖٕ( امف تإعإة   نعد مف  مد النيإـ  )ت ُْٓ)

 .ِْٓص
 .َّٔ  صِ  جاإلسالميةالممكية في الشريعة   داككد: العمادم   مد السنـ إوظر( ُْٔ)
 


