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 ملخص

ؽ أىؼ األدكات التي تػشغؼ العقاػ ت الس ل ػي  ػلؽ الشػ س  كدػت تقػد تشػتل تشػو  سمػي مػؽ العقؾد م دتع      
اآلث ر يقردى  الع اداف مػؽ العقػد أتػاثراف  يػ   ذػات م  يػر  كعتؾلػد تػؽ العقػد التزامػ ت ت  دل ػي تقػ  تمػ  

سػ  دػ ف غلػر الع اػدأؽ غلر الع اػدأؽ  كلإل   ت تق دق الستع ادأؽ  إال أف العقد اد يستد أثره الدمبي أح  ن   
رادتػػو  دػػ ف األالػػت أال أتػػاثر  ػػو بػػم      ؾ بػػث حس أتػػو مػػؽ اآلثػػ ر إال يقرػػد العقػػد كلػػؼ أشػػتل العقػػد تػػؽ 

 الدمب ي الستؾلدة تؽ العقد م  الحف ظ تم  حقؾؽ الع ادأؽ   لتؾازي ادر السدتظ ع. 
إلػ   كأدكاتػو  كاػد تؾالػت ال حػث ج ء ال حث لب  ف مفيـؾ مبدأ حس يي الغلػر  كمقؾم تػو  كيػركطو        

درء مفدػدة را حػي تمحػق  غلػر الستع اػدأؽ   سمي مؽ الشت ئل أىسي :  اف حس يي غلػر الع اػدأؽ يقرػد  يػ : 
إذا تاثر بم      لعقد الذي لؼ أرتِض انرراؼ أثره إل و. كتقـؾ  كرة حس يي الغلر  ي تقؾد السعػ مقت تمػ  

العقاي السؾ  ي لحس يي الغلر  كالسفددة التي تمحق الغلػر نت جػي مجسؾتي مؽ السقؾم ت كالعش الر أىسي : 
تشفلذ العقد. كال  د أف ياؾف الغلر السراد حس أتو حدؽ الش ػي لتػتؼ حس أتػو مػؽ  ثػ ر العقػد التػي اػد ت محػق  ػو 

د  مفددة. كأف الفقو اإلبقمي أؾ ر حس يي لمغلر  ادكات مختمفي  مشي : حس يي الغلر  ترح ح العقػد الف بػ
أك  فدخ العقد الرح ح  أك  ؾاف العقد تم  إ  زة الغلر  أك  إ ظ ؿ العقد  أك مش  إتس ؿ األثػر الر عػي 

 لم ظقف  أك  سش  إتس ؿ األثر الر عي لمفدخ.
 حس يي  الغلر  تقدالكمسات السفتاحية: 

The Principle of third Party Protection in Financial 

Transaction Contracts: a legal juristic study 

Abstract 

      Contracts are considered as the most important tools that organize the financial relations 

between people. Each contract has an effect that is intended by contract parties, and 

commitments of each of the contract parties. Negative effects of contracts sometimes extend to 

a third party who did not intend to be part of the contract, therefore, they should not be held 

responsible or negatively affected by contract consequences, on the contrary, a third party 

should be protected from such effects, with the rights of contract parties be preserved. 
 

 

 .  حثي   *
 .أبت ذ مذ رؾ  ادؼ الفقو كأالؾلو  دم ي الذرععي  الج معي األردن ي  **

    الج معي األردن ين السدني األردني""حساية الغير في عقؽد السعامالت السالية في الفقو اإلسالمي دراسة مقارنة بالقانؽ: مدتمي مؽ رب لي  عشؾاف
 .ـ8108كم ي الذرععي  ادؼ الفقو كأالؾلو  
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      This research explains the concept of principle of third party protection, its elements, 

conditions and tools. The research has reached a number of conclusions, the most important 

amongst which are: the principle of third party protection prevents harm that could negatively 

affect a third party, this principle is built on consideration of elements amongst which are: the 

relation that obligates the protection of third party, and the harm that could affect others as a 

result of the contract, with the condition of good intention of third party. Islamic jurisprudence 

offers such a protection through variety of tools: the correction of invalid contract, ending the 

contract, suspension of contract on the permission of others, deleting the contract, 

prevention of ex post effect of invalidation and dissolution.  

Keywords: Protection, Third party, Contract. 

 
 

 .املكذمة
و أ سعلؽ أم   عػد   ممعقػؾد  ػي ح  تشػ  كتم   لو كالح  الحسد هلل رب الع لسلؽ  كالرقة كالدقـ تم  نبلش  دمحم 

أىس ي   لغي؛  يي تشغؼ تقا ت الش س   عزيؼ   حرص اإلبقـ تم  تشغ سي   ككض  لي  أحا مػ   كضػؾا ب  سػ  يزػسؽ 
 تحقلق العدالي  لؽ الش س  كإتظ ء دت ذي حق حقو  كالؾ  ء  ح   تيؼ  كمش  التش زع  لشيؼ م  أماؽ.

أف تتؾا ر  لي  حتػ  تشعقػد الػح حي مرت ػي  ث رىػ   كمػؽ السقػرر  ػي العقػؾد ندػب ي  ثػ ر  كلمعقؾد مقؾم ت كيركط أش غي
الغلػر  كتعمػق إلػ   طرف و كحدب  كىش  أبرز اإليا ؿ  ي العقؾد الس ل ي تشد امتداد  ث ر العقدإل   العقد  حلث تشررؼ  ث ره

مفددة؛ ف غير تش زع  لؽ ال حب الحػق األالػلت كالغلػر حقو  سحت تقد لؼ ياؽ ىؾ أحد أطرا و؛ لكشو تاثر بم     اثره كلحقتو 
الذي تاثر   لعقػد بػم      تتعػ رض الحقػؾؽ كالسرػ لح؛ مرػمحي التسدػػ   ألالػت العػ ـ لمعقػؾد كندػبلتي  كتشرػر اإلرادة  ليػ   

ابػي لب ػ ف مػد  م  مرمحي الغلر الذي تاثر بم     آث ر العقد   حلث ال أتؼ إىدار حقػو كد ػ  السفدػدة تشػو.  جػ ءت ىػذه الدر 
 حس يي الذرععي اإلبقم ي لغلر الستع ادأؽ.

 
 .معكلة البحح

تتسحؾر مذػامي ال حػث حػؾؿ   ػ ف مفيػـؾ حس يػي الغلػر كو ػ ف مقؾم تػو كأدكاتػو التػي يساػؽ ابػتخدامي  إذا مػ  امتػدت 
رر أك مفدػدة مػؽ تقػد طػرؼ ث لػث غلػر الستع اػدأؽ  زػإلػ    ث ر العقد الرح ح  أك الف بػد  أك اآلثػ ر الر ة ػي لمػ ظقف

 :اآلت يىؾ ل س طر    ف و  كو لت لي   إف مذامي ال حث تتمخص  ي األبئمي 
 كم  أدلي مذركتلتي ؟ ؟م  مفيـؾ مرظمح حس يي الغلر  ي تقؾد السع كض ت الس ل ي .0
 كم  يركطي ؟ ؟م  مقؾم ت حس يي الغلر  ي تقؾد السع كض ت الس ل ي .8
  كض ت الس ل ي؟م  أدكات حس يي الغلر  ي تقؾد السع .3
 

 .أهذاف البحح
 الشت ئل اآلت ي:إل   مؾالؾؿلكعيدؼ ىذا ال حث 

    ف مفيـؾ مرظمح حس يي الغلر  كأدلي مذركتلتي . .0
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    ف مقؾم ت حس يي الغلر  ي تقؾد السع كض ت الس ل ي  كيركطي . .8
    ف أدكات حس يي الغلر  ي تقؾد السع كض ت الس ل ي. .3

 

 .أهنية البحح
ذه ال حث مؽ أىس ي مؾضػؾتو    رت  طػو  ػ لحقؾؽ الس ل ػي لمشػ س يجعمػو تمػ  اػدر  ػ لي مػؽ األىس ػي؛ تش   أىس ي ى 

ىػذا  سؽ مق الد الذرععي اإلبقم ي حفظ الس ؿ لأل راد  س ع    س  يحقق العدالي  كإتظػ ء دػت ذي حػق حقػو  كتتسحػؾر أىس ػي 
 ال حث  ي    ف األدكات التي يساؽ مؽ خقلي  حس يي الغلر.

 

 .وجية البححمه
 :اآلتللؽات   ال  حث  ي درابتو ىذه السشيجلؽ 

 تااللت  كرة حس يي الغلر.إل   كذلػ  تحملت الشرؾص لمؾالؾؿ :السشيج التحميمي -0
 كذلػ   بتش  ط أدكات حس يي الغلر مؽ أحا ـ الفقو اإلبقمي  إذ لؼ أشص تملي .السشيج االستشباطي:  -8

 

 .الذراشات الصابكة
ثػػث السدػػالي  ذػػات تاالػػلمي مػػؽ الجؾانػػب الفقي ػػي  حلػػث دػػ ف أػػتؼ الحػػدأث تػػؽ حس يػػي الغلػػر ضػػسؽ لػػ س ىشػػ ؾ أ حػػ ث  ح

الد  ؽ الق نؾني  كغ ل   م  أتؼ روب السرظمح  حدؽ الش ي تم  ببلت الحرر  كععد ىػذا ارػؾرا   إذ إفح حس يػي الغلػر أتػؼ مػؽ ذلػػ  
إغفػ ؿ الجؾانػب الفقي ػي  إال أنػو يساػؽ القػؾؿ  ػاف الدرابػي الق نؾن ػي أك أتؼ الحدأث تؽ حس يي الغلر  ي القؾانلؽ الؾضػة ي  حدػب مػ  

حسايةةة الغيةةر حدةةؼ الشيةةة فةةي القةةانؽن السةةدني األردنةةي  التػػي تػػؼ االبػػتئش س  يػػ   كالرن ػػي   لبشػػ ء التاالػػلمي الفقيػػي تمليػػ  ىػػي: 
كأىػؼ  . 9330فةي األردن  عةا   لمباحث  حدان مجمي فارس السجالي. وىي رسالة ماجدتير غير مشذؽرة فةي جامعةة  ا التية 

م  يسلز ىذه الرب لي أني  ا رنث  لؽ الق نؾف السدني األردني كغلره مػؽ القػؾانلؽ د لسرػري  كذدػرت مفيػـؾ حس يػي الغلػر كأىسلتػو  مػ  
 طرح أمثمي  كتظب ق ت مختمفي   تكؾف  ذلػ حققث إض  ي ك سعَ  لذت ت مدالي حس يي الغلر مؽ الش ح ي الق نؾن ي.

تررت الرب لي تم  الج نب الق نؾني السق رف  كأغفمث الج نب الفقيي التااللمي  حاؼ تخرص ال  حث كإط ر كاا 
العست تم  تش كؿ السؾضؾع إل    حثو الق نؾني  كااتررت الدرابي السذدؾرة تم  التظب ق ت التي ذدرى  الق نؾف؛ مس  أد  

  ر  غي  قي ي  كالعست تم  تاطلره مؽ الج نب الفقيي.
 

 .للبحح املخطط العام
 مفيـؾ حس يي الغلر كأدلي مذركتلتي . السبحث األوا:
 مقؾم ت حس يي الغلر  ي تقؾد السع مقت الس ل ي كيركطي . السبحث الثاني:
 أدكات حس يي الغلر  ي تقؾد السع كض ت الس ل ي. السبحث الثالث:
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 : املبحح األول

 .مفووم محاية الغري وأدلة معروعيتوا
 

 :ت يالسظ لب اآلإل   تؼ تقد ؼ ىذا الس حث  مفيـؾ مبدأ حس يي الغلر كأدلي مذركتلتو لب  ف
 

 .مفووم محاية الغري: املطلب األول
لب ػػ ف مفيػػـؾ حس يػػي الغلػػر ال  ػػد مػػؽ الؾاػػؾؼ أكال  تمػػ  مفيػػـؾ دػػت مػػؽ لالحس يػػيم كلالغلػػرم  ذػػات مشفػػرد  ثػػؼ    نػػو 

 :ت ي  كذلػ  ي الفركع اآل   إض ف     مرد  ؾالفو 
 

 .الفرع األوا: مفيؽ  الحساية
  م3لمسشػؾع :   يػؾ حسػيأ أيم8ل   جعمو محغؾرا  ال ي قػربم0لمشعو كد   تشو :ىي مردر حس    حس ه أي :أواًل: الحساية لغةً 

تػػؾ لر السشعػػي  كالػػد  ع تػػؽ أمػػر مػػ   أك حػػق مػػ  يجعمػػو محغػػؾرا  ال ي قػػرب مسػػ  اػػد  :    لحس يػػي تعشػػيم4لكمحسػػي مػػؽ ال ذػػر
 و مؽ الذر  كاألذ   كالزر  كاالنتق ص.أش ل

 

ػرؼ الفقيػ ء مرػظمح الحس يػي دسرػظمح خػ ص  سدػالي مػ   إال أنيػؼ ابػتخدمؾا دمسػي حس يػي  :ثانيًا: الحساية اصطالحاً   ػي لػؼ يعح
  كىؾ  ػذلػ ال يخػرج تػؽ م5لمؾضؾت ت تدة  كد ف السراد مشي  أدكر حؾؿ الحفظ  كالسش   كالتاملؽ  كم  ىؾ مرادؼ لذلػ

 بتخداـ السعش  المغؾي.ا
 إنػػو يساػػؽ الػػ  غي تعرعػػة الحس يػػي مػػؽ خػػقؿ معش ىػػ  المغػػؾي  كوسػػ  أتش بػػب معػػو:  انيػػ  حفػػظ الحػػق كمشػػ    كلػػذا

 التعدي تم و.
  كتر ػث الحس يػي أيزػ  : م6لالسشػ  كالؾا يػي :لمحس يي مشي : الحس يػي  سعشػ  تدة  قد كردت تعرعف ت :أما في القانؽن 
 .م7لالؾره مسؽ ال المي ليؼ  و" دي  ي  س  "تاملؽ الحق مؽ التع

ف قػي  ػي   كعقحظ  اف التعرعة الق نؾني لمحس يػي  انيػ  الؾا يػي لػؼ يخػرج تػؽ السعشػ  المغػؾي  كلػؼ يقػدـ أيػي إضػ  ي
 اإلط ر الع ـ لسفيـؾ الحس يي.

ف أكثػر داػي كتحدأػدا  كأم  تعرعة الحس يي  اني  تاملؽ الحق مؽ التعدي  ي  س   الػؾره مسػؽ ال الػمي ليػؼ  ػو   قػد دػ 
إال أنػػو حرػػر مػػؽ أػػتؼ تػػاملؽ الحػػق  دػػببيؼ  اػػؾنيؼ ل دػػؾا ذكي الػػمي  أك بػػمظي تمػػ  ىػػذا الحػػق     ػػي    نػػو مفيػػـؾ الحس يػػي

كارػر الحس يػي  يػذا الذػات لػػ س دف قػ    قػد أػتؼ التعػدي مػػؽ ابػت مػؽ لػو الػمي  ػػ لحق  لػذلػ إذا أردنػ  أف نػر ح ىػذا التعرعػػة 
دأت تم و  جعمو مظمق    ف اؾف التعرعػة لتػاملؽ الحػق مػؽ التعػدي  ػي  س ػ  الػؾرهم. كوػذلػ يعػد ىػذا لمحس يي  ال  د مؽ التع

 .م8لإذ إف السراد ىش  تعرعة الحس يي مجردة تؽ دت م  اد يقترف  ي  أك يز ؼ إللي  ؛التعرعة األندب  ي ىذا السق ـ
 

 .(2)الفرع الثاني: تعريف الغير
  ؾىرع   كردش   أب ب   ؛ لذا د ف ال  د مؽ الؾاؾؼ تم  مفيؾمو. يعد الغلر  ي ىذا السؾضؾع تشررا  

 م01ل سعشػػ  بػػؾ  كالجسػػ  أن ػػ ر  كىػػي دمسػػي أؾالػػف  يػػ   كعدػػتثش   كتكػػؾف  سعشػػ  ال  كاػػد تكػػؾف  سعشػػ  لػػ س :أواًل: الغيةةر لغةةة
 المغي تدتخدـ لغلرم لمتعبلرأف  :أي  م08لبؾ  كخقؼ :كتعشي م00للإالم كتدؿ تم  االختقؼ  لؽ يلئلؽ كىي أداة ابتثش ء مثت
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 تؽ االبتثش ء  دؾ   كالد  ؽ ىؾ الذي يحدد م  الذي يدتثش  مشو.
 

  كلػذا  ػإف التعرعػة م03لالغلر دسرظمح  ي ىذه الدرابي ىؾ الذي أتعمق  اثر العقد كل س  حجلتوثانيًا: الغير اصطالحًا: 
 :مػؽ  يػي :لػر  ػي الفقػو التقملػدي أشغػر إل ػو مػؽ  يتػلؽالسخت ر لمغلر بلبش  تم   كرة األثر كلػ س الحج ػي   سفيػـؾ الغ

الغلػر  سؾ ػب مبػدأ ندػب ي أثػر إلػ   األثر السمـز الذي يسثت تقاي التزاـ تشذا  ػلؽ الستع اػدأؽ حلػث ال أشرػرؼ ىػذا األثػر
ر ػ    ػي العقػد  إال أف الغلػر كإف لػؼ ياػؽ طإلػ   ىي حجلتو التي تعشي أف لمعقد ك ؾدا  ا نؾن    أػددي :العقد  كالجيي الث ن ي

 .م04لأنو أتاثر  و بم    أك إيج     
أف مرػػظمح الغلػػر اػػد أػػرد  ػػي بػػ  ا ت مختمفػػي تشػػد الحػػدأث تػػؽ مؾضػػؾت ت تػػدة غلػػر   كمسػػ  تجػػدر اإليػػ رة إل ػػو

السقرػؾد  ػي ىػذه الدرابػي ىػؾ غلػر  م05لمرادة  ي ىذه الدرابي  كإذا أردن  أف نكؾف أكثر كضؾح   كتحدأدا  نقؾؿ: إف الغلػر
الستع ادأؽ  ي تقؾد السع مقت الس ل ي تم  ك و الخرؾص كل س الغلر  سعش ه الع ـ كىػذا مػ  تدػع  الدرابػي لتؾضػ ح و 

 كو  ف د ف ي حس أتو.
 

كىػػػؾ اآلخػػػر أك مػػػ  أػػػدؿ تمػػػ   -نجػػػد أف الفقيػػػ ء يدػػػتعسمؾف مرػػػظمح الغلػػػر  سعشػػػ  كاحػػػد  الغيةةةر فةةةي االصةةةطال  الفقيةةةي:
كالش   ػػي  ػػي الة ػػ دات دػػ لحل  م09لكالػػرىؽ م08لكالػػدتؾ   م07لكالحؾالػػي م06لدػػ لؾاف :ت تػػدةاالبػػتثش ء تشػػد حػػدأثيؼ تػػؽ مؾضػػؾت 

.  قد ابػتخدـ الفقيػ ء مرػظمح الغلػر مػثق  تشػد الحػدأث م80لكغلرى  مؽ السؾضؾت ت التي يرعب حررى  ىش  م81لتؽ الغلر
جػػد أنيػػؼ أرادكا  يػػذا السرػػظمح: غلػػر غلػػر الستع اػػدأؽ؛  شإلػػ   تػػؽ الخ ػػ ر أل شبػػي  ػػي العقػػؾد  أك تقػػد الب ػػ  تشػػد اإليػػ رة

العقاػػي أي أنػػو طػػرؼ  خػر غلػػر ال ػ ئ  كالسذػػتري  يػػؾ أ شبػي تػػؽ  م84لكدػػذلػ اآلخػر م83لكاأل شبػػي تػؽ العقػػد م88لالستع اػدأؽ
 العقديي ل س طر     لي  كال المي لو   لعقد. 

 

 .مشاقذة التعريفات
الحدأث تشو ضسؽ مؾضؾت ت أخر  د لخ  ر لأل شبي؛ لؼ أبؾب الفقي ء       خ ال   لمحدأث تؽ الغلر  كإنس    ء 

كلذا نجد أف التعرعة الفقيي لمغلر  انو األ شبي  أك اآلخر ل س تعرعفػ   متكػ مق   ػت يعترعػو ارػؾر   ػإذا مػ  أردنػ  تعرعػة 
كالػف الغلػر إذ إف  ؛الغلر تعرعف     مع   م نع   ال  ػد مػؽ إضػ  ي  عػض القلػؾد كالزػؾا ب  حلػث ال تجعمػو  زف ضػ   ت مػ   

ا دبلر ا كال ني ئ  ػ  مػؽ األن ػ ر  كويػذا ال يخػرج تػؽ إطػ ر المغػي  إال   انو اآلخر  أك غلر الستع اد  أك األ شبي يعظلش  تدد 
 ض ب السرظمح  زؾا ب أكثر تقللدا.إل   ذلػ  م  الح  يإل   أنش  ال ندتظ   اإلنك ر  اف لمفقي ء الفزت  ي اإلي رة

 

 فقد وردت لمغير تعريفات عدة مشيا:   ؽنيما في االصطال  القانأ
 : قػػد تر ػػو  انػػو ي. أمػػ   سعػػم85لتر ػػو خػػ طر: "أنػػو الذػػخص الػػذي ال ياػػؾف طر ػػ   ػػي العقػػد ال أالػػ لي كال ن   ػػي"

. كذدػػرت العسػػ أرة  انػػو: " الذػػخص الػػذي ال يسمػػػ بػػمظي تعػػدأت العقػػد كإني ئػػو م86ل"األ شبػػي تػػؽ الؾضػػ  الساػػؾف لمغػػ ىر"
. كأيزػػ  تر ػػو الدػػعدي  قػ ؿ: "الغلػػر ىػػؾ الػػذي ال يساػػؽ أف أشرػرؼ إل ػػو أثػػر العقػػد حقػػ   دػػ ف  أك م87ل  "رضػ ئ    أك ازػػ ئ 

 . م88لكىؾ الذخص الذي ال تتؾا ر ف و الفي الستع اد  أك الفي الخمف"  التزام   
الغلػػر مػػؽ  "يػػخص تقزػػي الس ػػ دم الع مػػي لمقػػ نؾف  حس أتػػو مػػؽ أف يستػػد إل ػػو أثػػر اػػ نؾني معػػلؽ ف عتبػػر كتر ػػو بػػرح ف:

  .م89لىذا األثر"إل     لشد ي
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كتر تو ربقف  ق لث  اف الغلر: ىؾ دػت مػ  تػدا األطػراؼ  ػي الترػرؼ  أكىػؾ تمػ  ك ػو التحدأػد مػؽ لػؼ تػرتض  
 .م31لإرادتو انرراؼ األثر السمـز ال و

 

 .مشاقذة التعريفات القانؽنية
لكشػو   ػي ف  مػو أترػف   لداػي كالتحدأػد أبػيؼثق ف و أك تعرعة خ طر  انو أ شبي تس م  تؽ العقد كأنو ل س طر    كال مس

ياػػؾف أكثػػر داػػي لػػؾ ابػػتبدؿ الػػد "ال أالػػ لي كال ن   ػػي"  ػػػ"لؼ تػػرتض إرادتػػو انرػػراؼ األثػػر السمػػـز إل ػػو"  كأمػػ  حرػػر  سعػػي 
أرة أف الغلػػر حس يػي الغلػػر   لؾضػ  الغػػ ىر ف عػػد مػؽ ابلػػت تعرعػة الذػػيء  احػػد أ زائػو كىػػذا لػ س يػػ مق   كتزػػسؽ تعرعػة العسػػ 

أف الغلػػر ىػػؾ غلػػر طر ػػي العقػػد    لع اػػد ىػػؾ كحػػده مػػؽ يسمػػػ إنيػػ ء إلػػ   مػػؽ ال يسمػػػ بػػمظي تعػػدأت العقػػد  كدانػػو أتزػػسؽ إيػػ رة
العقد كذلػ اد ياؾف رض ئ   أك از ئ    إال أف ض ب الغلر  إني ء كتعدأت العقد  يعد روظػ   ضػة ف   ال يساػؽ اطػراده؛  فػي  عػض 

أحد الظر لؽ بمظي تعدأت العقد   يت يعشي ذلػ أنو أال ح غلػرا  كلػ س طر ػ  ؟ كلػذلػ نجػد أف التعرعػة غلػر  األح  ف اد ال يسمػ
مبػدأ ندػب ي أثػر العقػد كال داتػي إلػ   دالق  كا الر. كأم  تعرعة الدعدي  لتدؼ   إلط لي  كعشقرو حدؽ الر  غي دس  أنو يذػلر

ص تقزي الس ػ دم الق نؾن ػي  حس أتػو  كإف دػ ف ف ػو يػيء مػؽ الرػحي  لذدر ذلػ  ي التعرعة. كتعرعة برح ف لمغلر  انو يخ
 إالح أنو ال يساؽ تعس ؼ ذلػ.

حلػث ذدػرت أف الغلػر: لىػؾ دػت مػ  تػدا األطػراؼ    شجد أف تعرعة نبلمي ربقف ىؾ مؽ أاؾ  التعرعفػ ت الق نؾن ػي
حلػث إنػو  سػ   ػلؽ دؾنػو لػ س  ؛إل ػوم  ي التررؼ أك ىؾ تم  ك و التحدأػد مػؽ لػؼ تػرتض إرادتػو انرػراؼ األثػر السمػـز

 إنذ ء التررؼ مس  يجعت كالف الغلر مشظ ق  تم و  داي ت مي.إل   طر    كلؼ تشررؼ إرادتو
 .م30ل تر ح أف الغلر: ىؾ دت م  تدا األطراؼ  ي التررؼ أي مؽ لؼ ترتض إرادتو انرراؼ األثر السمـز إل و 

 

 .ؽصفو مركبَا إضافياَ الفرع الثالث: تعريف حساية الغير اصطالحَا ب
إذا م  تت عش  السدلف ت الفقي ي نجد أنيػ  لػؼ ترػرح  يػذا السرػظمح  إال أفح تسػـؾ األدلػي الذػرم ي  كالسق الػد الع مػي 

م ه ي الحس يي  كلذا  إنش  بشذدر الش ح ي الق نؾن ي لمسرػظمح  ثػؼ تػاتي الػ  غي التعرعػة إل    ي الذرععي اإلبقم ي تذلر
 ي.مؽ الش ح ي الفقي 

حلػػث  ػػلؽ أف السقرػػؾد   لحس يػػي التؾ لػػق  ػػلؽ    سػػؽ مفػػ ه ؼ حس يػػي الغلػػر  ػػي االالػػظقح القػػ نؾني مػػ  ذدػػره السجػػ لي
السر لح الستع رضي  حلث ال أيدر حق الغلر  كذلػ تشدم  أؾ ػد حػق  خػر أؾازعػو  أك أاػؾ  مشػو  حلػث ياػؾف مردػز الغلػر 

ؾنػو م لكػ  لمسػ ؿ  ػي محػت الترػرؼ الػذي اكتدػب تم ػو الغلػر حقػ   ي مؾا يي ال حب الحق الذي ال يعػدك د م38لحدؽ الش ي
أك دائشػػ  لس لػػػ ىػػذا السػػ ؿ  كىػػذه السؾا يػػي  ػػلؽ الغلػػر كالػػ حب الحػػق تدػػتؾ ب السف ضػػمي  لشيسػػ  لرػػ لح الغلػػر ك قػػ   لذػػركط 

مزاحسػي مردػز مردػز كااعػي ال يقػؾ   حدػب األالػت تمػ  إلػ     كتم  الرغؼ مؽ أف حق الغلر حدؽ الش ي السدػتشدم33لمعلشي
 األمػر الػذي يجعػت حػق الغلػر   لشدػ ي م34لال حب الحق الق نؾني؛ ألف الحقؾؽ التي اكتدبي  ن يئي تؽ أكض ع ا نؾن ي ي ذة

ا  عػدـ االتتػراؼ إال أف التذػرعع ت األردن ػي  كالتذػرعع ت السدن ػي السق رنػي أت حػث حدػسو لرػ لح إلػ   األالػؾؿ الق نؾن ػي ميػدد 
 .م35لا رت يركط كمسلزات تر ح حدؼ التش زع لر لحوالغلر حدؽ الش ي إذا تؾ 

 الس لػأك  م36لحدؽ الش ي مؽ الؾدلت الغ ىر األردني  ي ح لي الدكر تررؼ لمغلركعغير ذلػ  ي الق نؾف السدني 
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كاالتتراؼ  اثر التررؼ الر در لمغلر حدؽ الش ي مؽ يخص غلر مخؾؿ ا نؾن   أك ال يسمػػ بػشدا  إ رائيػ   م37لالغ ىر
 .م38للمغلر االحتج ج  اثر التررؼ  ي مؾا يي األاللتف ساؽ 
كإف د ف تررؼ الؾدلت الغ ىر أشظبق تم ػو ترػرؼ الفزػؾلي  ػي الفقػو اإلبػقمي كىػؾ الػذي أترػرؼ  ػي حػق  

  إال أف تظبلػػق مبػػدأ حس يػػي الغلػػر يختمػػف  ػػي دػػق م41ل   يػػؾ لػػ س  ؾدلػػت تػػؽ األالػػلت ح  قػػيم39لالغلػػر  ػػق إذف يػػرتي
ؼ الؾدلػػت الغػ ىر تكػػؾف الحس يػي لمغلػػر الستع مػػت مػ  الؾدلػػت الغػ ىر  إتسػػ ؿ أثػر الترػػرؼ  لشيسػػ  الرػؾرتلؽ؛  فػػي ترػر 

  لذػػركط السقػػررة ا نؾنػػ     لشسػػ   ػػي ترػػر  ت الفزػػؾلي  ػػي الفقػػو اإلبػػقمي تكػػؾف الحس يػػي لمس لػػػ الح  قػػي الػػذي ترػػرؼ 
  ف  حسػ  الس لػػ الح  قػي لمسػ ؿ  ؾاػف الترػرؼ الفزؾلي  س لو  يؾ يسثت غلرا    لشد ي لترػرؼ الفزػؾلي مػ  السذػتري مػثق  

العقػد دسػ   أك  إ ظ ؿ م44لكالحش  مي  ي ركايي م43لكالذ  عي  ي القديؼ م48لكالس لك ي م40لتم  إ  زتو دس  ىؾ الح ؿ تشد الحشف ي
 . م46ل  كالحش  مي  ي السذىب تشدىؼم45لىؾ الح ؿ تشد الذ  عي  ي الجدأد

أثر الترر  ت التي أ راىػ  مسثػت الذػردي بػؾاء دػ ف مػدأرا  أك رئ دػ  لسجمػس اإلدارة  كترؼ برح ف حس يي الغلر: إتس ؿ 
أك أحػػد الػػؾدقء تشيػػ   أك السػػؾعفلؽ  ليػػ   كإلػػزاـ الذػػردي  يػػ   كلػػؾ دػػ ف مػػؽ يسثػػت الذػػردي  ليػػ  ال يسمػػػ بػػمظي الترػػرؼ ن   ػػي 

 .م47لاإل راءات السقررة ا نؾن  تشي   أك د ف التررؼ ال درا    لتج كز لدمظي مردره  أك لؼ تدتكست يردتو
الغلر تم  نحؾ يسس ذمتو إل   كمؽ السف ه ؼ لحس يي الغلر أيز   م  ذدرتو ربقف: حغر امتداد األثر السمـز لمعقد

 .م48لالس ل ي م  لؼ أرتض الغلر ذلػ
 

 مشاقذة التعريفات القانؽنية:
كؿ   ػػ ف اػػؾاـ  كػػرة الحس يػػي إال أنػػو لػػؼ يرػػغو نجػػد أف تعرعػػة السجػػ لي دػػ ف دف قػػ  كمعبػػرا تػػؽ م ه ػػي الحس يػػي  كحػػ 

تم  ىلئي تعرعة   م  م ن   كابتظرد  ي التردلز تم     ف  كػرة التشػ زع  ػلؽ السراكػز الق نؾن ػي  كحرػر الحس يػي  امسػي 
التؾ لػق يعترعػو يػيء مػؽ القرػؾر   قػد ال تكػؾف الحس يػي  ػي مرػمحي الظػر لؽ  ػت  احػدىس   قػب  إال أنػو ال يساػؽ إنكػػ ر 
 زػػت مػػ  ذدػػػره  ػػي تؾضػػػ ح  كػػرة الحس يػػػي  ك ػػتح الظرعػػػق كإن رتػػو لم ػػ حثلؽ  كالػػػراغبلؽ  ػػي التؾبػػػ   ػػي ىػػػذا السجػػ ؿ مػػػؽ 

 الش حلتلؽ الق نؾن ي كالفقي ي.
 قد د ف مقرؾرا تمػ  حس يػي الغلػر حدػؽ الش ػي الستع مػت مػ  الذػردي التج رعػي  كردػز تمػ  أبػ س كاحػد   أم  تعرعة برح ف

 خقؿ التعرعة.م ه ي الحس يي ت دتشتل مؽ إل   الغ ىر كىذا يعد ارؾرا   إال أنو اد أتزسؽ إي رة لمحس يي  كىؾ الؾض 
كالسخت ر مؽ التعرعف ت ىؾ م  ذدرتو ربقف؛ ألنو يجس   لؽ م ه ي الحس يي  كتعمقي    لغلر   قؾلي : حغر امتػداد  

   كلؼ ياؽ راض     يذا األثر. إنذ ئوإل   أي مش  إلزاـ الغلر  اثر بمبي لعقد لؼ تتجو إرادتو
 

 تعريف حساية الغير في الفقو اإلسالمي:
محؾر حس يي الغلر  ي الفقو اإلبقمي أدكر حؾؿ حس يػي غلػر الستع اػدأؽ إذا تػاثر الغلػر بػم     آثػ ر العقػد  كتكػؾف 

كالسذػتري  كعشذػا تقػد  دأػد الحس يي  ػادكات مختمفػي  اح  نػ   تكػؾف  فدػخ العقػد؛ دسػ   ػي الذػفعي؛ حلػث يفدػخ تقػد ال ػ ئ  
حس يي لمذف   مؽ الزرر الش  ؼ مػؽ العقػد األكؿ  أك  ترػح ح العقػد الف بػد  دسػ  لػؾ انتقػت السب ػ   م49ل لؽ ال  ئ  كالذف  

يخص ث لث  ف حاؼ  رحي العقد الف بد الذي د ف كا ب الفدخ لفدػ ده؛ حس يػي لمذػخص الث لػث الػذي إل    عقد الح ح
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لفدػػ د  أك  ايػػي أداة مػػؽ أدكات حس يػػي الغلػػر إذا دػػ ف ىشػػ ؾ مؾ ػػب لمتسدػػػ  يػػذه الحس يػػي تح  قػػ   أتزػػرر مػػؽ إتسػػ ؿ أثػػر ا
 لمعدالي  أك البتقرار التع مت كالعقؾد  لؽ الش س  أي أني  تاملؽ حق الغلر  إحد  أدكات الحس يي.

ع اػدأؽ إذا تػاثر بػم      لعقػد كتم و  إف مفيـؾ حس يي الغلر  ػي الفقػو اإلبػقمي: درء مفدػدة را حػي تمحػق  غلػر الست
 الذي لؼ ترتِض إرادتو انرراؼ أثره إل و.

 
 .أدلة معروعية محاية الغري يف عكود املعامالت املالية: املطلب الجاني

 أ رزى : ياتييدتدؿ لسذركم ي حس يي الغلر  جسمي مؽ األدلي ف س  
ْثِػ الشَّةاسِ  َأْمةَؽااِ  ِمةؼْ  َفِريًقةا ِلَتةْأُكُمؽا اْلُحكَّةاِ إلة   ِبَيةا َوُتةْدُلؽا َباِطلِ ِبالْ  َبْيَشُكػْ  َأْمَؽاَلُكػْ  َتْأُكُمؽا َواَل  ا ؿ تع ل : م0 َوَأْنةُتْػ  ِبةاإلِْ

 .[088]ال قرة: َتْعَمُسؽنَ 
    لػػدخت  ػي تسؾميػػ  حس يػػي حػق الغلػػر كتػػدـم51لتػدؿ اآليػػي تمػ  تػػدـ  ػػؾاز أكػت أمػػؾاؿ الشػػ س  غلػر حػػق وجةةو الداللةةة:       

 ل  طت. ؾاز أكمو   
 .م50لال ضرر كال ضرارملا ؿ:  تؽ أ ي بعلد أف ربؾؿ هللا  م8

كمبػدأ كحس أتػو   م53ل  كمػؽ ىشػ  ك ػب د ػ  الزػرر الؾااػ  تمػ  الغلػرم58لأػدؿ الحػدأث تمػ  تحػرعؼ الزػرر وجو الداللةة:       
 حس يي الغلر م  ىؾ إال تظبلق لسبدأ إزالي الزرر. 

ػػرتم54لاالبػػتدالؿ  إث ػػ ت حػػق الذػػفعي م3   م55لث الذػػفعي حس يػػي لسػػؽ ثبػػث لػػو الحػػق  ليػػ ؛ د عػػ   لمزػػرر تشػػو   قػػد ي 
كالذػػػف   يعتبػػػر غلػػػرا   لشدػػػ ي لمعقػػػد  ػػػلؽ ال ػػػ ئ  كالسذػػػتري  ف اػػػؾف األخػػػذ   لذػػػفعي تقرعػػػرا لسبػػػدأ حس يػػػي الغلػػػر  ػػػي تقػػػؾد 

 السع مقت الس ل ي.
 كعدؿ لذلػ  سمي أمؾر مشي : حس يي حق الغلر إل   السق الد الذرم ي: كعفيؼ مشي  أف الذرععي اإلبقم ي تقرد م4

 إف حس يػػي الغلػػر تعػػد الػػؾرة مػػؽ الػػؾر السح  غػػي تمػػ  حقػػؾؽ الشػػ س كمرػػ لحيؼ:   لسرػػمحي تقتزػػي ك ػػؾد ىػػذا الحاػػؼ  .أ 
 كالذرععي تقترف دائس     لسر لح الغ ل ي  تكؾف الذرععي دام ي لذلػ.

لمعػدؿ  ػو الكتػب  كحس يػي الغلػر ف ػو تحقلػق إف األالت  ي  س   العقؾد ىؾ العدؿ الذي  عػث هللا تعػ ل   ػو الربػت كأنػزؿ  .ب 
 دت مؽ أرت ب   لعقد  عقاي كإف لؼ تكؽ م  يرة.إل   كإخرا و مؽ دائرة الستع ادأؽ

إف مؽ السق الد التي   ءت الذرععي اإلبقم ي  حفغيػ   مقرػد حفػظ السػ ؿ تمػ  م لكػو  كحس يػي الغلػر  ػي تقػؾد  .ج 
 السع مقت الس ل ي تقرعر ليذا السبدأ.

 
 : ح الجانياملبح

 .مكومات محاية الغري يف عكود املعامالت املالية وظروطوا

 

 ػػي يػػركط إتسػػ ؿ مبػػدأ الحس يػػي  كذلػػػ تمػػ   : ػػي   ػػ ف السقؾمػػ ت. كالثػػ ني : ػػ ء ىػػذا الس حػػث  ػػي مظمبػػلؽ؛ األكؿ
 :تيالشحؾ اآل



 رهام ناصر وعناد السياداتــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 .املعامالت املاليةومكومات محاية الغري يف العكود : املطلب األول
  :ت ييي الغلر إال  تؾا ر العش الر كالسقؾم ت اآلال أترؾر مبدأ حس 

 

 .أواًل: العاقدان
تم ػػو  كىسػػ  يخرػػ ف أتستعػػ ف   ألىم ػػي أرن ػػ ف  ػػي إنذػػ ء العقػػد    لع اػػد ىػػؾ مػػؽ يقػػـؾ  ػػإ راـ العقػػد  كتقترػػر  ثػػ ر العقػػد 

 .م56لكتم  الخمف  ي الحدكد التي نص تملي  الق نؾف 
   ػػي أحػػؾاؿ معلشػػي كوذػػركط خ الػػي   ػػ لخمف العػػ ـ تشرػػرؼ إل ػػو الحقػػؾؽ كأطػػراؼ العقػػد ىسػػ  الستع اػػداف كخمف  ىسػػ

حؾؿ اتت  ره طر     ي العقد  أـ مؽ الغلر؛ ذلػ أفح  اآلراءالش يئي تؽ تقؾد مؾرثو دكف االلتزام ت  أم  الدائؽ  قد اختمفث 
التي تذات ضس ن   ت مػ   لدأؾنػو  إال  حقؾاو تتاثر  س  تحدثو العقؾد التي أبرمي  مدأشو مؽ زع دة  أك نقص  ي ذمتو الس ل ي

 .م57لأفح  ث ر ىذه العقؾد ال تشتقت إل و  كالرا ح ىؾ اتت  ره مؽ الغلر
 إنذ ء التررؼ أك العقد كتكؾف اآلث ر مشرر ي إل و.إل    إفح الع اد ىؾ مؽ انرر ث إرادتو  كمؽ خقؿ م  ببق

 

 .ثانيًا: الغير السراد حسايتو
ػ  يعشػي ذلػػ أفح أثػر  إف إطقؽ كالف الغلػر تمػ  يػخص مػ   ال يعشػي أفح أثػر العقػد ال أشرػرؼ إل ػو مظمقػ    كإنسح

العقد ال أشررؼ إل و  رؾرة م  يرة؛   لستع اد أشررؼ إل و أثر العقد م  يرة كتمق ئ   كوسؾ ب العقد ذاتػو  أمػ  الغلػر  ػإفح 
ػ  أفح تكػؾف إلػ   أخػر   أػتؼ إال  ؾ ػؾد كبػلمي ا نؾن ػي أثر العقد إذا انرػرؼ إل ػو  ػإفح ذلػػ ال   نػب العقػد  كىػذه الؾبػلمي إمح

 .م58لإراديي  أك مؾضؾم ي
 

 .ثالثًا: العالقة السؽجبة لحساية الغير
ل س دت غلر تجب حس أتو كإف دػ ف متزػرر مػؽ العقػد   ػق  ػد مػؽ ك ػؾد تقاػي تؾ ػب لػو الحس يػي  حلػث أتعمػق 

    ف لكق الرؾرتلؽ: اتيديي أـ غلر تقديي  كف س  يحقو السراد حس أتو  سحت العقد  بؾاء أك نث العقاي تق
تعمق حق الغلػر  سحػت العقػد  سؾ ػب تقاػي تقديػي  دسػؽ ايػتر  بػمعي  عقػد   بػد  ثػؼ   تيػ  لذػخص ث لػث  عقػد الػح ح   األول :

ر   ػػػو   لذػػخص الث لػػث كالػػذي يسثػػت غلػػرا    لشدػػ ي لمعقػػد الف بػػد تعمػػػق حقػػو  سحػػت العقػػد  سؾ ػػب العقػػد الرػػح ح الػػذي ايػػت
 الدمعي   تكؾف العقاي السؾ  ي لحس أتو تقاي تقديي.

تعمػػق حػػق الغلػػر  سحػػت العقػػد  سؾ ػػب تقاػػي غلػػر تقديػػي  كذلػػػ دػػاف أؾالػػي يػػخص ألحػػد كرثتػػو  سػػ ؿ معػػلؽ   دػػ ئر  الثانيةةة:
ؾالػ ي ل دػث الالؾرثي أتعمق حقيؼ  سحػت تقػد الؾالػ ي   تت ػ ر أف ىػذا السحػت بػلدكؿ إلػليؼ ملراثػ     عقاػتيؼ  سحػت تقػد 

 تقاي تقديي. 
 

 .رابعًا: محل العقد الذي تعمق بو حق الغير
 :م59لتعمق حق الغلر   لسحت: ىؾ ك ؾد حق ث  ث يرت   لغلر الع اد  ي محت العقد  كتعمق حق الغلر تم  ثقثي أك و

ت  سػ  أزعػد تمػ  أف ياؾف حق الغلر متعمق    علؽ السحت السعقؾد تم و دب   ممػ الغلر  كتبرع السرعض مرض السؾ  -0
 ثمث أمؾالو.
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أف ياؾف حق الغلر متعمق    س ل ي السحت السعقؾد تم و دكف تلشو  دترػرؼ السػدأؽ غلػر السحجػؾر تم ػو  سػ  يزػر  -8
   حقؾؽ الدائشلؽ.

أف ياؾف حق الغلر متعمق    رقح ي التررؼ نفدػو  ال   لسحػت السعقػؾد تم ػو  دترػرؼ نػ اص األىم ػي السحجػؾر  -3
  د لرػػغلر السسلػػز  أك حجػرا  ازػػ ئ     د لدػػف و؛ ألف حػق الترػػرؼ لش ئ ػػو   ػإذا ترػػرؼ نػػ اص تم ػو حجػػرا يػرم    

 األىم ي دكف إذف ن ئ و د ف متج كزا  تم  حق ىذا الش ئب كالقح  تو.
كمؾضؾع ال حث أتردز  ي دؾف حق الغلر متعمق    علؽ السحت السعقؾد تم و  أك م للتو  كلػ س الػقح ي الغلػر؛ إذ 

ز تمػػ  الػػقح ي الغلػػر ىشػػ  أشرػػب  ػػو الزػػرر تمػػ  السترػػرؼ نفدػػو لنػػ اص األىم ػػيم  كلػػ س تمػػ  الغلػػر الػػ حب إف التجػػ ك 
 الرقح ي. أم   ي تعمق الحق  علؽ السحت  أك م للتو   لزرر أشرب تم  الغلر.

 

 .خامدًا: مفددة تمحق بالغير
تمػػػ  العقػػػؾد؛ ألنيػػػ  إنسػػػ  يػػػرتث لجمػػػب  كىػػػذا يجػػػري   (33)الذػػػرععي اإلبػػػقم ي ا ئسػػػي تمػػػ  درء السف بػػػد ك مػػػب السرػػػ لح

السرػػػػ لح كالسشػػػػ     كدرء السف بػػػػد كالسزػػػػ ر  كألنيػػػػ  حػػػػلؽ يرػػػػؾغي  الستع اػػػػدكف  لػػػػشيؼ ال أرعػػػػدكف مشيػػػػ  إال غ ي تيػػػػ    تحقلػػػػق 
  (39)إذا دار األمر  ػلؽ درء السفدػدة ك مػب السرػمحي دػ ف درء السفدػدة ىػؾ األكلػ    التت ػ ر   إال أنوم60لطرعقي مق الدىؼ تؽ 

 كو لت لي إذا نجؼ تؽ العقد مفددة  احد الع ادأؽ أك غلرىس  ك ب د عي .
ال  د مؽ حس يي الغلر مؽ الزرر الذي أمحقو نت جي تشفلذ العقد  كعسس حقؾاو  س  أتشػ    مػ  العدالػي التػي تدػع    كتم و

ياػػؾف األثػػر إل ػػو  كلػػؼ أرغػػب  إنذػػ ئو  حلػػث إلليػػ  الذػػرععي اإلبػػقم ي  إذ لػػ س مػػؽ العدالػػي أف أتػػاثر الغلػػر  عقػػد لػػؼ تتجػػو إرادتػػو 
 الذي لحقو بمب    كعزر  و.

 ػػػإف تظبلػػػق مبػػػدأ حس يػػػي الغلػػػر يدػػػتمـز أف ياػػػؾف الغلػػػر اػػػد تعمػػػق حقػػػو   لسحػػػت  حلػػػث تمحقػػػو مفدػػػدة حتسػػػ   مػػػؽ ىػػػذا   كلػػػذا
 لتي ال تتؼ الحس يي إال  ؾ ؾدى .التررؼ  كوش ء تم و د ف ال د مؽ اتت  ر ىذه السفددة القحقي   لغلر مؽ مقؾم ت حس يي الغلر ا

 

 .ظروط محاية الغري يف عكود املعامالت املالية: املطلب الجاني
 

 الذرط األوا: أن يكؽن الغير حدؼ الشية.
الثقػي الش تجػػي لػد  أحػػد طر ػي العقػػد  فعػت الظػػرؼ اآلخػػر  أك إلػػ   كعقرػد  سبػػدأ حدػؽ الش ػػي  ػي تكػػؾعؽ العقػد االبػػتش د

سم ي العقديي.  اي ابػتغقؿ ليػ  لتحقلػق مرػمحي طػرؼ تمػ  حدػ ب اإلضػرار  ػ لظرؼ اآلخػر  أك الغركؼ التي أح طث الع
.  يػي ح لػي نفدػ ي يعتقػد الػ حبي  خظػا أف ترػر و اػ نؾني؛ لػذلػ ي ػ ؼ م63لأي إخقؿ  يذه الثقي يعد إخقال   سبدأ حدػؽ الش ػي

و مثػت الػ حب اللػد الػذي يعتقػد أنػو تسمػػ العػلؽ مػؽ الق نؾف كزن   ليذه الح لي ف حسي ال حبي  مسػ  اػد يجػره تم ػو خظػا ترػر 
 .م64لم لكي  الح  قي  كمثت مؽ أبشي تم  غلر أرضو معتقدا  أني  ممػ لو

أم   ي إط ر حس يي الغلر  إف حدؽ الش ي ىي الح لي التي يعتقد  سؾ بي  الغلػر خظػا  ػاف مؾافػو التع اػدي بػم ؼ  تمػ  أف 
نؾني  ػي التع اػد لػو مػ  أبػرره لتػؾ لر حػق الحس يػي لػو  ػ لخركج تػؽ التظبلػق العػ دي ياؾف  يت الغلػر  عػدـ بػقمي مؾافػو القػ 

 لمقؾاتد الق نؾن ي الساد ي لمحقؾؽ  كعش غي تمسس األثر السؾضؾتي لمتحقق مؽ مد  أثر الذؾاىد كالؾا ئ  الس ديي تم  نذؾء
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 .م65لاؾتو مؾا  التش زع م  ال حب الحقإ راء تررؼ أبفر تشو ك إل    يت الغلر  ي كااعي معلشي  أك عرؼ معلؽ د عو
 

 الذرط الثاني: تؽافر مقؽمات حساية الغير.
  :م66لاآلت ي ق  د مؽ تؾا ر مقؾم ت حس يي الغلر  ي العقؾد الس ل ي لتشتل الحس يي أثرى   كالستسثمي   ألمؾر 

 الع اداف.  -0
 الغلر السراد حس أتو. -8
  العقاي السؾ  ي لحس يي الغلر. -3
 ي تعمق  و حق الغلر.محت العقد الذ -4
 مفددة تمحق   لغلر. -5

حدػػؽ الش ػػي  ابػػتدت  ذلػػػ  كابػػتؾ ب تظبلػػق مبػػدأ حس يػػي الغلػػر  ادكاتػػو إلػػ    ػػإذا ك ػػدت ىػػذه السقؾمػػ ت   إلضػػ  ي
س  السش ب ي ك ق   لمح لي التي تتظمب الحس يي كك ق   لمغلر الذي يفتقر إللي  كذلػ تظب ق   لمعدالي  كالبتقرار التع مت  لؽ الش 

 كحفغ   لمحقؾؽ كالسر لح.
 

 :املبحح الجالح
 .أدوات محاية الغري يف عكود املعامالت املالية

 

يقرػػد  ػػادكات حس يػػي الغلػػر الؾبػػ ئت كالحمػػؾؿ التػػي تدػػتخدـ مػػؽ ابػػت الذػػرع كالقػػ نؾف؛ لحس يػػي الغلػػر الػػذي أتع مػػت 
كإف ىػػذه األدكات ل دػػث مدػػتجدة  أك   حدػػؽ ن ػػي مػػؽ لحػػؾؽ السفدػػدة  ػػو  لتػػتؼ رت يػػي مرػػمحتو ك ػػق مقتزػػ  ت العدالػػي 

مقتررة تم  مؾضؾع الحس يي   ت ىي مػؽ حلػث األالػت مؾ ػؾدة كا ئسػي  ػذاتي  إذا ك ػدت مقتزػ  تي   كمػؽ إحػد  ىػذه 
السقتز ي ت حس يي الغلر    لحدأث ىش  ل س لب  ف السقرؾد  ات مشي  لذاتو تفر ق  كإث  تػ    كإنسػ  اليػدؼ ىػؾ   ػ ف د ف ػي 

 ألدكات  س  يخدـ كعحقق حس يي الغلر م     ف تظب ق تي .تؾع ة ىذه ا
 

محاية الغري بتصحيح العكذ الفاشذ: املطلب األول
(33). 

إرادة السذػػرع أترتػػب إلػػ   تشػػد تخرػػ ص الترػػح ح  ػػ لعقؾد يقرػػد  ػػو: "زكاؿ الػػ ظقف أك التيدأػػد  ػػو  ؾبػػ ئت تدػػتشد
لقرالػي  ػي نظػ ؽ الترػر  ت الف بػدة  انػو: " ر ػ  مساػؽ لسفدػد . كتر ػو ام68لتملي  اإل ق ء تم  العقد مرحح    اثر ر عػي"

. كالتعرعة األكؿ تزسؽ تسـؾ أنؾاع العقؾد الرح حي كال  طمي كالق  مي لإل ظ ؿ كالف بػدة مسػ  م69لتررؼ ح  قي أك حاس  "
 سػػثق  العقػػد يجعػػت ضػػ  ب الترػػح ح  ليػػ  مجػػرد الػػ  ني العقػػد تػػؽ اإللغػػ ء  لػػذا ال يساػػؽ القػػؾؿ  ػػاف ىػػذا ترػػح ح لمعقػػد  

 السؾاػػؾؼ ىػػؾ تقػػد الػػح ح لكشػػو غلػػر ن  ػػذ  متؾاػػف  ػػي ذلػػػ تمػػ  اإل ػػ زة  ػػق يساػػؽ تدػػس ي إ  زتػػو ترػػح ح     يػػؾ مشػػذ انعقػػ ده
 انعقد الح ح     ق ياؾف ىش ؾ مزعد   ئدة مؽ تدس ي إ  زتو ترح ح  .

العقد الف بد كر   الفد د تشو  كلكػؽ  أم  تعرعة القرالي  لشدجؼ م  الفكرة التي أي ر إللي  الحشف ي تشد الحدأث تؽ
إلػ   طرؽ الترح ح  أك كب ئمو  ة  رة ح  قي  أك حاس    ي التعرعة  كال أش غػي اإليػ رةإل   أشتقد ىذا التعرعة  انو أي ر

 ة القرالي  انو: "ر   مساؽ لسفدد تقد".عتعر إل   الؾب ئت  ي التعرعة. كو لت لي يساؽ تعرعة ترح ح العقد   البتش د
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   ػػإف تعمقػػث  االػػمو دػػ ف  ػػ طق   كإف تعمقػػث  ؾالػػفو دػػ ف م71لكتػػدـ السذػػركم ي اػػد تتعمػػق  االػػت العقػػد أك كالػػفو 
  ال يفراػػؾف  ػػلؽ العقػػد ال  طػػت م74ل  كالحش  مػػيم73ل  كالذػػ  ة يم78ل  أمػػ   سيػػؾر الفقيػػ ء مػػؽ الس لك ػػيم70ل  بػػدا  تشػػد الحشف ػػي

 كالف بد   يس  بؾاء.
  كأم  الف بد تشػد الحشف ػي  إنػو يفلػد م75لأثر ابت ال  ض أك  عده  كإذا نفذ ك ب ر عو كالعقد ال  طت ال أترتب تم و 

    إال أنػػو كإف أ ػػ د السمػػػ لكػػؽ ال يفلػػد تس مػػو؛ إذ لػػؼ أشقظػػ   ػػو حػػق ال ػػ ئ  مػػؽ السب ػػ  كال السذػػتري مػػؽ الػػثسؽم76لالسمػػػ  ػػ ل  ض
 .  الفدخ ر ع   لمفد دم77لكلكت مشيس  الفدخ  ت يجب تمليس 

  كالترػػح ح لمعقػػد م78لف العقػػد الف بػػد كا ػػب الفدػػخ إال أنػػو مػػؽ السساػػؽ ترػػح حو كإمزػػ ئو  إبػػق ط السفدػػد مػػثق  كمػػ  أ
  كىػذه الحس يػي تعسػت تمػ  م79لالف بد اد يدتخدـ أداة لحس يي غلر الستع ادأؽ  إذا تعمق حق الغلر  سحت العقد   نتق ؿ ممكلتو إل و

أف السذػػتري إلػػ   م80لكالس لك ػػي م81للسعػػ مقت الس ل ػػي  ػػلؽ الشػػ س  حلػػث ذىػػب الحشف ػػيتحقلػػق العدالػػي  كحفػػظ الحقػػؾؽ  كابػػتقرار ا
يػػخص  خػػر  عقػػد الػػح ح  امتشػػ   دػػخ العقػػد الف بػػد؛ كابػػترداد السب ػػ  مػػؽ أػػد إلػػ   إذا فػػ ض السب ػػ    لعقػػد الف بػػد كنقػػت ممكلتػػو

 السذتري الجدأد.
راؼ؛ الع اداف  ػي العقػد الف بػد  كمػؽ انتقمػث لػو السمك ػي  ػي كعترؾر إتس ؿ حس يي الغلر  ي العقد الف بد  ؾ ؾد ثقثي أط

العقد الجدأد كالذي يسثت الغلر  ي ىذه العقاي الثقث ي. كالسذػتري  ػي العقػد الف بػد اػد أبػقب حقػو  ػي  دػخ العقػد الف بػد  ػإخراج 
إذ لػو كاليػي الفدػػخ  كابػترداد محػػت  محػت العقػد مػػؽ ممكػو  عػد ف زػػو  ف قػي طر ػ ف أتش زتػػ ف محػت العقػد  ال ػػ ئ   ػي العقػد الف بػػد

مػب   نػب ال ػ ئ   ػي العقػد الف بػد  إث ػ ت حػق الفدػخ كابػتر  ع محػت  العقد  كالغلر الذي انتقمث لو السمك ي  عقػد الػح ح   ػإذا غ 
مػػب   نػػب الغلػػر   ترػػح ح العقػػد الف بػػد  كإث ػػ ت أػػده تمػػ  محػػت ا لعقػػد العقػػد  أترتػػب تمػػ  ىػػذا إىػػدار مبػػدأ حس يػػي الغلػػر  كإذا غ 

الذي ف زو  ياؾف  ي ىذا إتس ال  لسبدأ حس يي الغلػر. كإف دػ ف مبػدأ حس يػي الغلػر ىػؾ السقػرر  ػي الفقػو الحشفػي إال أف ىػذا لػ س 
 :اآلتيتم  إطقاو   ت ال  د مؽ تؾا ر يرطلؽ لذلػ  تم  الشحؾ 

و لمسذػتري   ػ ض محػت العقػد. كو ػ ف ذلػػ؛ أال يقترف حق ال  ئ   فدػخ العقػد الف بػد  سػ  يزػعفو  كعاػؾف ذلػػ  إذنػ الذرط األوا:
إف السذتري   لعقد الف بد ال يسمػ التررؼ  سحت العقد إال إذا ثبث ممكػو ف ػو  كال أثبػث السمػػ  ػي العقػد الف بػد تشػد الحشف ػي إال 

  كو لتػػ لي م83لؼ ي ػ ض. كال ياػؾف ال ػ ض معتبػػرا  مفلػدا  لمسمػػ إال  ػإذف ال ػػ ئ    امػ  إذا دػ ف  غلػػر إذنػو  يػؾ دسػ  لػػؾ لػم88ل ػ ل  ض
 إف اإلذف السعتبر مؽ ال  ئ  لمسذتري    ض محت العقد اد أضعف حقو  ي  دػخ العقػد الف بػد   ػإذا أخر ػو السذػتري مػؽ ممكػو 

  عقد الح ح  بقب حق ال  ئ    لفدخ   لكم ي  كأال ح حق الغلر أكل    لرت يي كالحس يي   لتقرر مبدأ حس يي الغلر. 

ياػؾف الفدػ د مقػػررا  لحس يػي حػق ال ػػ ئ   ػي العقػد الف بػػد  كو ػ ف ىػذا الذػػرط أتزػح مػؽ خػػقؿ تقػد الساػػَره   أف ال الذةرط الثةةاني:
  كمػ  أف  سيػؾر الحشف ػي ألحقػؾا م84لحلث إف  سيؾر الحشف ي ألحقؾا تقد الساره  ػ لعقؾد الف بػدة  خق ػ   لز ػر الػذي  عمػو مؾاؾ ػ   

رركا مبػػدأ حس يػػي الغلػػر ف ػػو ددػػ ئر العقػػؾد الف بػػدة؛ ألف الفدػػ د ف ػػو ثبػػث حس يػػي لحػػق تقػػد الساػػره  ػػ لعقؾد الف بػػدة  إال أنيػػؼ لػػؼ يقػػ
العبد كىػؾ الساػَره  ك ػي غلػره مػؽ العقػؾد الف بػدة ثبػث حس يػي لحػق الذػرع   ػإذا تعػ رض حػق الغلػر  ػي الحس يػي مػ  حػق الذػرع  

  حػق العبػد دسػ   ػي حػق الساػَره  اػدـ حػق الساػره؛ ادـ حق الغلر كأ تست مبدأ حس يػي الغلػر  أمػ  إذا تعػ رض حقػو  ػي الحس يػي مػ
حػق ابػترداد ال ػ ئ  كإف تداكلتػو -ألف الغلر ل س  اكل   ي الحس يي مؽ الساػَره   ػ ء  ػي اليدايػي: "ال أشقظػ   ػو ػ أي تقػد الساػره 
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لب   الثػ ني حػق العبػد كحقػو األأدي كلؼ أرض ال  ئ   ذلػ  خقؼ ب ئر البلؾع الف بدة؛ ألف الفد د  لي  لحق الذرع  كاػد تعمػق  ػ 
 . م85ل ق أ ظت حق األكؿ لحق الث ني"أي  ي تقد الساره ػ الرد لحق العبد كىس  بؾاء  -مقدـ لح  تو  أم  ى ىش 

كتشػػد الس لك ػػي كإف دػػ نؾا ال يفراػػؾف  ػػلؽ العقػػد ال  طػػت كالف بػػد  كأف الشيػػي تشػػدىؼ تػػؽ العقػػد يقتزػػي  دػػ ده   ػػق 
ؼ ال يظػردكف أالػميؼ   لرتبػؾف السمػػ تمػ  العقػد الف بػد إذا  ػ ت محػت العقػد  حؾالػي الدػؾؽ  أك تترتب تم ػو  ثػ ره  إال أنيػ

.  ػإذا دػ ف العقػػد م87ل  أك خرك ػػو مػؽ أػد السذػػتري  ػ لب   الرػح ح مػػثق  م86لتمػف العػلؽ  أك نقرػ ني   أك تعمػػق حػق الغلػر
 .م88ل لثسؽ السدس متفق   تم   د ده ك  ت محمو مز    ل  سي  كإف د ف مختمف   ف و مز   

أتبلؽ مؽ ذلػػ أف ىش لػػ متدػع   لحس يػي الغلػر  ػي العقػؾد الف بػدة  ػي السػذىب السػ لكي حلػث ي عسػت ىػذا السبػدأ  ػي 
الغلػػر  عقػػد الػػح ح  أك تعمػػق حػػق الغلػػر   لسحػػت  ف ستشػػ  الفدػػخ إلػػ   ح لػػي  ػػؾات محػػت العقػػد   نتقػػ ؿ السمػػػ مػػؽ السذػػتري 

 ر.كابترداد محت العقد حس يي لحق الغل
كاد أتست الس لك ي مبدأ حدؽ الش ي  ق لؾا: إف السذتري إذا تمػؼ   لفدػ د ف  تػو   عػ  الػح ح    ابػت ف زػو  أك  عػده  

. ف ذػػترط تشػػدىؼ أف ال ياػػؾف م89لكارػػد  ػػ لب   اإل  تػػي   ػػإف الب ػػ  األكؿ الف بػػد ال يسزػػي  كال يفلتػػو الب ػػ  الثػػ ني اتف اػػ 
ق ال  ئ    لفدخ  إخراج محت العقد مؽ ممكػو  أك تعملػق حػق الغلػر  ػو  مع ممػي لػو السذتري   لب   الف بد ا الدا  تفؾعث ح

 .م91ل ش  ض ارده
  إذ ال يرػػح الترػػرؼ  ػػ لس  ض  عقػػد   بػػد  كالعقػػد الف بػػد م98ل  كالحش  مػػيم90لكىػػذا  خػػقؼ مػػ  ىػػؾ مقػػرر تشػػد الذػػ  ة ي 

 كا ب الفدخ كإف خرج السب   مؽ أد السذتري.
م التػػي ت لجػػث أحاػػ ـ العقػػد الف بػػد تمػػ  حس يػػي الغلػػر  ػػي ح لػػي 071األردنػػي  مػػؼ تػػشص السػػ دة لأمػػ   ػػي القػػ نؾف السػػدني 

حس يػػي الغلػػر  ػػي إلػػ   انتقػػ ؿ ممك ػػي محػػت العقػػد إل ػػو  عقػػد الػػح ح  إال أف السػػذدرات اإليزػػ ح ي لمقػػ نؾف السػػدني األردنػػي أيػػ رت
ذػتري  عقػد   بػد إذا ترػرؼ  ػي العػلؽ السذػتراة  عػد ف زػي   دػ ف العقد الف بد  قد   ء  ليػ : "  لعقػد الف بػد يحسػي الغلػر؛ إذ الس

الغلر الذي تررؼ لو السذتري  مش   أف تدترد العلؽ مؽ أده  ك ي ىذا حس يي دبلرة لمغلر ال بػ س  تشػدم  ال تكػؾف ىش لػػ كبػ ئت 
كتشؾتيػػ   كاػد ااتزػػث الرػػ  غي   دػػ د تقػده تمػػ  دثػرة أبػػ  ب الفدػ دإلػ   لإلتػقف تش ػػو الغلػر الػػذي يع مػت السذػػتري  عقػد   بػػد

السذتري  عقػد   بػد  كلكشيػ  ممك ػي ال تبػ ح لمسذػتري أف أشتفػ   عػلؽ السسمػؾؾ إل   الفقي ي لتحقق ىذا الغرض ا تراض ممك ي تشتقت
السذػتري ممك ػي الػح حي تسشػ  إلػ   الغلػر  تشتقػتإلػ    ت ىي ممك ػي الغػرض مشيػ  ترػح ح الترػرؼ الػذي يرػدر مػؽ السذػتري 

 .  م93لالسذتري  عقد   بد"إل   العلؽ مؽ تحث أده  كذلػ  فزت ىذه السمك ي "الخبلثي" التي انتقمث مؽ ال  ئ ابترداد 
 جعمػػػث السػػػذدرات اإليزػػػ ح ي السمك ػػػي السترت ػػػي تمػػػ  العقػػػد الف بػػػد التػػػي نرػػػث تمليػػػ  الفقػػػرة الث ن ػػػي مػػػؽ السػػػ دة  

خبلثػي ال تبػ ح لمسذػتري  عقػد   بػد االنتفػ ع  سحػت العقػد   لغرض حس يي الغلر  ي العقد الف بد؛ إذ إني  ممك ػي م94لم071ل
طػرؼ ث لػث  عقػد الػح ح  ثػؼ ياػؾف ىػذا الغلػر  ػي مػامؽ مػؽ ابػترداد إل   إال أنو يساؽ نقت ممك ي محت العقد  ش ء تملي 

 محت العقد مؽ أده حس يي لو.
 .م95لكاد تمت  عض يراح الق نؾف ىذه الحس يي البتقرار السع مقت كحدؽ الش ي 
"لكت مؽ الستع ادأؽ  دخ الب   الف بد  إال أنو إذا ىمػ  م تم  أنو:378كنرث مجمي األحا ـ العدل ي  ي الس دة ل 

  أك زاد ف ػو السذػتري يػلئ   مػؽ م لػو أو أخرجو مؼ يده بتيع صحيح أو بيبة مؼ  خرالسب    ي أد السذتري أك ابتيمكو 
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رس  لي  أيج را  أك تغلر  لي  ابؼ السب    اف د ف حشظي  ظحشي  ك عمي  دف ق   كس  لؾ د ف السب   دارا   عسرى  أك أرض    غ
    ػ لشص الػرعح تمػ  إمزػ ء العقػد الف بػد  كإ ظػ ؿ حػق الفدػخ إذا انتقمػث ممك ػي محػت العقػد" ظت حق الفدػخ  ػي ىػذه الرػؾرة

 لذخص ث لث  عقد الح ح.
 

 .ذمحاية الغري بوقف العكذ على إجازتى للعك: املطلب الجاني
   لشعقػد مؾاؾ ػ  تمػ  اإل ػ زة  م96لالعقد السؾاؾؼ الح ح  االمو ككالػفو  كعفلػد حاسػو لكػؽ لػ س تمػ  بػبلت الشفػ ذ

 :م98لن  ذا  ال  د مؽ تؾا ر يرطلؽ. كالنعق د العقد م97ل إف أ لز  نفذ  كإال لغ 
ياػػؾف الذػػخص   لغػػ   تػػ اق   أمػػ  الؾاليػػي الت مػػي تمػػ  الترػػرؼ؛ كالؾاليػػي الت مػػي تمػػ  الترػػرؼ تكػػؾف   ألىم ػػي   ػػاف  األوا:

كو لتػ لي    سجرد التسللز دكف البمؾغ تكؾف الؾاليي تم   عض الترر  ت غلر ت مػي د لترػر  ت الػدائرة  ػلؽ الشفػ  كالزػرر
 تكؾف مؾاؾ ي.

ق الغلػر  سحػت الؾاليي الت مي تم  محت العقد؛  ػاف ياػؾف الذػخص م لكػ   لسحػت العقػد  أك ن ئ ػ   تػؽ الس لػػ  كإذا تعمػق حػ الثاني:
 أيز  . العقد  دتعمق حق الراىؽ   لعلؽ السرىؾني  كتعمق حق السدتا ر   لعلؽ السد رة  د نث الؾاليي غلر ت مي 

 .م99ل إذا اختت أحد ىذأؽ الذرطلؽ د ف العقد مؾاؾ    
دأؽ ىؾ تقرعر نغرعي كاف العقد مؽ أىؼ أدكات حس يي الغلر  ي العقؾد.  كت كاف لمعقد تم  إ  زة غلر الع ا دكتع

لحس يي ىذا الغلر مؽ األثر الدمبي الذي أمحق  و نت جي تشفلذ ىذا العقد  ف اؾف نف ذه مؾاؾ ػ   تمػ  رضػ ه؛  ػإف رده ياػؾف 
اد درء السفددة السترت ي تم ػو  ػراء العقػد  كإف أ ػ زه ياػؾف اػد تشػ زؿ تػؽ حقػو  ػي الحس يػي  كعغيػر ذلػػ  م ػ   مػؽ خػقؿ 

 :الفركع اآلت ي
.  ػإف أكالػ  يػخص ألحػد الؾرثػي   ػإف الؾالػ ي مؾاؾ ػي م011ل: "ال كالػ ي لػؾارث"ش  الذرع الؾالػ ي لمػؾارث؛ لقؾلػو م أواًل:

 م018ل  كالس لك ػػػي  ػػػي اػػػؾؿم010لتمػػ  إ ػػػ زة  ػػػ اي الؾرثػػػي  ػػػإف ردكىػػ   ظمػػػث  كإف أ  زكىػػػ  نفػػػذت تمػػػ  مػػػ  ذىػػب إل ػػػو الحشف ػػػي
  مػػػؽ م015لع الجػػػؾاز دػػػ ف حس يػػػي لحقيػػػؼ لسػػػ  أمحػػػق  يػػػؼ؛ ألف امتشػػػ م014لكالحش  مػػػي  ػػػي الرػػػح ح م013لكالذػػػ  ة ي  ػػػي األعيػػػر

مؾاؾ ػ   تمػ  رضػ ىؼ ثبث لو الذرع مؽ السلراث تمػ  حدػ ب أنرػبتيؼ.  ج عػت تقػد الؾالػ ي أتفزلمو تمليؼ  اخذه أكثر مس  
 تقرعرا  لسبدأ الحس يي.

 شرػث الفقػرة لجم مػؽ كاد أخذ ا نؾف األحؾاؿ الذخر ي األردني   لقؾؿ  ؾاف الؾال ي لمؾارث تم  إ ػ زة الؾرثػي  
 م تم  أنو: "ال تشفذ الؾال ي لمؾارث إال إذا أ  زى  الؾرثي  عد مؾت السؾالي".874الس دة ل
كالؾالػػ ي تشفػػذ  ػػي الثمػػث  سػػ  دكنػػو  كمػػ  زاد تػػؽ الثمػػث ياػػؾف  م016له ػػي السػػرعض مػػرض السػػؾت حاسيػػ  حاػػؼ الؾالػػ ي ثانيةةًا:

كإف دػػ ف  م001لكالحش  مػػي  ػػي الػػرا ح م019لكالذػػ  ة ي  ػػي األعيػػر م018ل  كالس لك ػػيم017لمؾاؾ ػػ   تمػػ  إ ػػ زة الؾرثػػي تشػػد الحشف ػػي
ني  الدت   لثمث  ي مػرض السػؾت؛ اتت ػ را    لؾالػ ي؛ ألف الؾرثػي تعمػق حقيػؼ   لتردػي أاألالت  ي الي ي تدـ تقلدى   حد  إال 

السدػتثش   كىػؾ الثمػث   سرض مؾرثيؼ؛ إذ إف مرض السؾت مقدمي لمسؾت  كحقيؼ أتعمق  س لو  ي مرض مؾتو إال  ي القػدر 
كالسعتبر  ي الي ي إيج ب السمػ لمح ؿ ف عتبر  لي  ح ؿ الؾاىب كاث العقد   إذا د ف الؾاىب الح ح   ق حق ألحد  ػي م لػو 

 . م000لاتت  را    لؾال يف جؾز مؽ  س   الس ؿ  كإذا د ف مرعز  د ف حق الؾرثي متعمق   س لو   ق يجؾز إال  ي ادر الثمث 
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م مػػؽ القػػ نؾف السػػدني األردنػػي تمػػ  أنػػو: "تدػػري تمػػ  الي ػػي  ػػي مػػرض السػػؾت أحاػػ ـ الؾالػػ ي". 565 دة لكاػد نرػػث السػػ
م مؽ ا نؾف األحؾاؿ الذخر ي األردني تمػ  أف: "الترػر  ت التػي ترػدر  ػي مػرض السػؾت  قرػد التبػرع 855كنرث الس دة ل

م تمػ  أف: " تشفػذ الؾالػ ي  ػي حػدكد ثمػث 874الس دة ل كالسح   ة تمحق   لؾال ي كتدري تملي  أحا مي ". كنرث الفقرة لبم مؽ
التردي لغلر الؾارث  أم  م  زاد تم  ذلػ  ق تشفذ ف و الؾال ي إال إذا أ  زىػ  الؾرثػي  عػد ك ػ ة السؾالػي".  سػؽ مجسػؾع ىػذه السػؾاد 

 لؾرثي.أتبلؽ أف الق نؾف اد  عت الي ي  ي مرض السؾت دحاؼ الؾال ي ال تشفذ إال  ي الثمث  حس يي لحق ا
؛ ألف حػق السػرتيؽ م003ل  كالس لك يم008لإذا   ع الراىؽ الرىؽ د ف تقد الب   مؾاؾ    تم  إ  زة السرتيؽ تشد الحشف ي ثالثًا:

تعمق  ػ لعلؽ السرىؾنػي  ك ػي   عيػ   أك إخرا يػ  مػؽ ممػػ الػراىؽ إىػدارا  لحقػو  ف حسػ  حقػو  جعػت تقػد الب ػ  مؾاؾ ػ   تمػ  
 .م004لإ  زتو لو

م تمػ  أنػو: "ال يجػؾز لمػراىؽ أف أترػرؼ  ػي 0386م مػؽ السػ دة ل0قػ نؾف السػدني األردنػي إذ نرػث الفقػرة لكويذا أخذ ال
السرىؾنػي  ف عسػت ؛ لتعمػق حػق السػرتيؽ  ػ لعلؽ "السػرتيؽ  ػ رة كالي ػي إال  قبػؾؿاػ  ق لمفدػخ مثػت الب ػ  كاإل السرىؾف ح  زع   ترر    

 ىؾني مشؾط    سؾا قتو.تم  حس يي ىذا الحق  جعت التررؼ   لعلؽ السر 
 سػؽ مجسػؾع ىػػذه الفػركع كغلرىػ  مسػػ   عػت الفقيػ ء حاسيػػ  الؾاػف تمػ  إ ػػ زة غلػر الستع اػدأؽ أتبػػلؽ مػد    تم ػػي  

 ىذه األداة لحس يي الغلر  ي الفقو اإلبقمي.
 

 .محاية الغري بإبطال العكذ: املطلب الجالح
 عػػض الحػ الت التػػي يحمػػق  يػ  ضػػرر  ػػ لغلر نت جػي العقػػد  كعساػػؽيدػتخدـ إ ظػػ ؿ العقػد أداة لحس يػػي غلػػر الستع اػدأؽ  ػػي  

 إف ىذه األداة تدتخدـ  ي ح لتلؽ: :القؾؿ
ماسمي ألداة حس يي الغلر  ؾاف العقد تم  إ ػ زة الغلػر  حلػث متػ  لحػق ضػرر  ػ لغلر  كلػؼ ياػؽ الغلػر مػؽ أىػت  األول :

أف الؾالػ ي  سػ  زاد إل   م006ل  كالذ  ة يم005لس لك يإ ظ ؿ العقد حس يي لو  حلث ذىب الإل   اإل  زة  أماؽ المجؾء
؛ كدذلػ الح ؿ إذا دػ ف الػؾارث غلػر م007ل لث م ؿ السدمسلؽإل   الثمث ت ظت إذا لؼ ياؽ لمسلث كارث  كترد الزع دة

   حاس  . م009لالنعداـ السجلز لمعقدم 008لأىت لإل  زة كال تر   أىملتو
ث لػو الحس يػي  أماػؽ القػؾؿ  حس أتػو  إ ظػ ؿ العقػد تشػد مػؽ ال يقػؾؿ  ؾافػو إذا تعمق حق الغلر  سحت العقد  كك بػ الثانية:

  حلػػث لػػؼ يقػػػت م080ل  كالحش  مػػيم081لتمػػ  إ ػػ زة الغلػػر؛  ب ػػ  الػػرىؽ دكف إذف السػػرتيؽ ياػػػؾف  ػػ طق  تشػػد الذػػ  ة ي
كىػػؾ - الغلػػر.  كػػق الفػػرعقلؽ أاػػر  سبػػدأ حس يػػي م088لالسػػذه  ف  ؾاػػف العقػػد تمػػ  إ ػػ زة السػػرتيؽ د لحشف ػػي كالس لك ػػي

  ي ىذه السدالي  س  يدت  ؼ م  أالؾؿ مذىبيؼ. -السرتيؽ
كالػ  ء كالقػؾاـ كل  ء كاألم مؽ الق نؾف السدني األردني تم  أف: "الترر  ت الر درة مؽ األ033كاد نرث الس دة ل

حدكد التي ربػسي  الق نؾف"   إذا خر ث ترر  ت األكل  ء كاألكال  ء كالقؾاـ تؽ ال تكؾف الح حي  ي الحدكد التي ربسي 
الق نؾف تكؾف   طمي حس يي لسؽ ىؼ تحث كالأتيؼ؛ ألنيؼ ل دؾا مؽ أىت اإل  زة   تعلؽ إ ظػ ؿ الترػرؼ  ػي أمػؾاليؼ حس يػي 

 ليؼ مت  خرج مؽ يقؾمؾف تمليؼ تؽ الحدكد التي ربسي  الق نؾف.
 م084م مؽ الس دة ل0و الفقرة لب كالجد  ي م ؿ الرغلر م  نرث تم كمؽ الحدكد التي ربسي  الق نؾف لترر  ت األ
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 ".العقػد كنفػذ حلث   ء  لي : "األب كالجد إذا ترر    ي م ؿ الرغلر  كد ف ترر يس   سثت ال  سي  أك  غبؽ يدػلر الػح
  إذا د ف ترر يس   غبؽ   حش  إف حاؼ العقد ال ظقف حس يي لحق الرغلر.

 
محاية الغري بفصخ العكذ: املطلب الرابع

(390). 
ت  ط العقد السشعقد لعدـ تؾا ر الرض  الت ـ  عػد انعقػ ده  أك لتعػذر التػزاـ دػ ف مقػررا   سقتزػ  العقػد  أك الفدخ حت ار 

.   لفدخ أمر خظلر أيدد العقد  كعشيي ك ؾده م  أثر ر عػي؛ مسػ  أيػدد ابػتقرار السعػ مقت  كلػذا م084للسخ لفي يرط ف و
 . م085لللق  ي إط ر  دخ العقؾدالتزإل   يجب االحتراز ف و م  أماؽ  لتجو الفقو تسؾم 

نو أك  و أح  ن   حس يي لحق الذػرع دسػ   ػي العقػد أكالذرع كإف ضلق  ي   ب  دخ العقؾد ابتقرارا  لمسع مقت  إال  
  أك العقػػػؾد م087ل  كأثبػػػث الحػػػق  ػػػو أح  نػػػ   أخػػػر  حس يػػػي لحػػػق الستع اػػػدأؽ أك أحػػػدىس  دسػػػ   ػػػي العقػػػؾد الجػػػ ئزةم086لالف بػػػد

 . ك ي ح الت أخر  أك  و حس يي لحق غلر الستع ادأؽ.م088ل  الخ  راتالقزمي إذا دخمتي
ا لػث: "إف أ ػ   اػر الرػدأق نحميػ   ػداد تذػرعؽ  -رضػي هللا تشيػ -كالفدخ حس يي لحػق الغلػر أػدؿ تم ػو حػدأث ت ئذػي 

الشػ س تمػي   كال أتػز كبق  مؽ م لو   لغ  ي.  مس  حزرتو الؾ  ة اػ ؿ: هللاهللا يػ   ش ػي مػ  مػؽ أحػد مػؽ الشػ س أحػب إلػي غشػ  مشػػ
 قػػرا  مػػؽ  عػػدي مشػػػ  كإنػػي دشػػث نحمتػػػ  ػػداد تذػػرعؽ كبػػق    مػػؾ دشػػث  ددت ػػو كأحرزت ػػو دػػ ف لػػػ  كإنسػػ  ىػػؾ اللػػـؾ مػػ ؿ 
كارث  كإنس  ىس  أخؾؾ كأخت ؾ   ادسؾه تم  دتػ ب هللا تعػ ل .  ق لػث ت ئذػي: هللاهللا يػ  أ ػث لػؾ دػ ف دػذا كدػذا لتردتػو إنسػ  

 .م089ل: ذك  ظؽ  شث خ ر ي أراى    رعي"ىي أبس ء  سؽ األخر  ا ؿ
 ػػداد تذػػرعؽ كبػػق    عقػػد ه ػػي الػػح ح   مػػؾ ف زػػتي  لػػتؼ السمػػػ ليػػ    مسػػ   -رضػػي هللا تشيسػػ - قػػد كىػػب أ ػػؾ  اػػر ت ئذػػي 

 فدػخ أ ػػؾ : "كإنسػػ  ىػؾ اللػـؾ مػػ ؿ كارث  كإنسػ  ىسػ  أخػػؾؾ كأختػ ؾ"؛  ػدللت اؾلػو  م031لمػرض كلػؼ ت  زػو تعمػػق  ػو حػق الؾرثػػي
 .-رضي هللا تشيس -تقد الي ي حس يي لحق الؾرثي  كىؼ يسثمؾف غلرا    لشد ي لعقد الي ي  لؽ أ ي  ار كت ئذي   ار 

 اخػػػذت ىبتػػػو ليػػػ  حاػػػؼ  أف مػػػرض إلػػػ   لػػػؼ ت ػػػ ض -رضػػػي هللا تشيسػػػ - ي ػػػي أ ػػػي  اػػػر الرػػػدأق ال شتػػػو ت ئذػػػي 
كالػ ي : "ال ذػرع الؾالػ ي لمػؾارث؛ لقؾلػو   كاػد مشػ  الم030لالؾال ي؛ ألف ه ي السرعض مرض السػؾت حاسيػ  حاػؼ الؾالػ ي

كالحش  مػػي  ػػي  م034لكالذػػ  ة ي  ػػي اػػؾؿ م033ل. كىػػذا مػػ  أشدػػجؼ مػػ  مػػ  ذىػػب إل ػػو الس لك ػػي  ػػي السذػػيؾر تشػػدىؼم038للػػؾارث"
 مؽ  ظقف الؾال ي لمؾارث  ك ي ح ؿ إ  زتي  مؽ ابت الؾرثي تكؾف تظ ي مشيؼ ا تداء ال تشفلذا  لمؾال ي. م035لاؾؿ

م مؽ الق نؾف السدني األردني تم  أنو: "تدري تم  الي ي  ػي مػرض السػؾت أحاػ ـ الؾالػ ي". 565لكاد نرث الس دة 
م مؽ ا نؾف األحؾاؿ الذخر ي األردني تمػ  أف: "الترػر  ت التػي ترػدر  ػي مػرض السػؾت  قرػد التبػرع 855كنرث الس دة ل

الؾالػػ ي  ػػي مػػرض  ػػت  عميػػ  مؾاؾ ػػي تمػػ  إ ػػ زة  كالسح  ػػ ة تمحػػق   لؾالػػ ي كتدػػري تمليػػ  أحا ميػػ ". إال أف القػػ نؾف لػػؼ أ ظػػت
 ك  ة السؾالي". م تم  أنو: "ال تشفذ الؾال ي لمؾارث إال إذا أ  زى  الؾرثي  عد 874الؾرثي   قد نرث الفقرة لجم مؽ الس دة ل

ي ابػت كمؽ التظب ق ت الفقي ي لفدخ العقد حس يي لمغلر م  ذىب إل و الحشف ػي  ػي الذػفعي؛ إذ أػركف أف األخػذ   لذػفع
كذلػػ ألف الػحي العقػد مؾاؾ ػي تمػ   ؛م036لف ض السذػتري لمعػلؽ السذػفؾع  ليػ  أمػـز مشػو  دػخ العقػد  ػلؽ ال ػ ئ  كالسذػتري 

  كىػذا  خػقؼ مػ  إذا م037لبقمي ال  ض  كاد  ظت ال  ض   ل ظت الب    دسػ  أف ىػقؾ السب ػ  ابػت ال ػ ض أ ظػت العقػد
. م038للي  إذ أركف أف تسمػػ الذػف    عقػد   ػ   دأػد  لشػو كوػلؽ السذػتري أخذت الذفعي  عد ف ض السذتري العلؽ السذفؾع  
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كلؼ يفرؽ الق نؾف السدني األردني  لؽ األخذ مؽ أد ال  ئ  أك السذػتري إذ تػدح األخػذ   لذػفعي   عػ   دأػدا   ػي دػت األحػؾاؿ  
أثبػػث  ػػو خ ػػ ر الر عػػي  م تمػػ  أف: "تسمػػػ العقػػ ر السذػػفؾع ازػػ ء أك رضػػ ء يعتبػػر يػػراء  دأػػدا  0065إذ نرػػث السػػ دة ل

 كالعلب لمذف   كإف تش زؿ السذتري تشيس ".
م مػػؽ القػػ نؾف السػػدني األردنػػي: "ال يفدػػخ 049كمػػؽ التظب قػػ ت الق نؾن ػػي ليػػذه األداة  ػػي حس يػػي الغلػػر مػػ   ػػ ء  ػػي السػػ دة ل

 نؾف حاػؼ العقػد الػذي تزػسؽ غبشػ  العقد   لغبؽ الف حش  ق تغرعر إال  ػي مػ ؿ السحجػؾر كمػ ؿ الؾاػف كأمػؾاؿ الدكلػي".  جعػت القػ
  حذ   كإف لؼ يقترف  و تغرعر الفدخ حس يي ليذه الجي ت الثقث؛ السحجؾر  الؾاف  الدكلي؛ إذ ال مجلػز لمعقػد  ػي ىػذه الحػ الت 

 الثقث م  ك ؾد الغبؽ الف حش؛   لسحجؾر ل س أىق لإل  زة  كال أترؾر السجلز  ي م ؿ الؾاف كالدكلي.
 

 .محاية الغري مبهع إعنال األثر الرجعي للبطالن يف مواجوة الغري: املطلب اخلامض
يعد مفيـؾ األثر الر عي مفيؾم   حدأث   حلػث لػؼ ياػؽ معرك ػ   تشػد الفقيػ ء  كإنسػ  ىػؾ كللػد الرػش تي الق نؾن ػي  لكػؽ 

 تمتػػواػػؼ الث  ػػث تشػػد تسػػ ـ مػػثق . كعقرػػد  ػػ ألثر الر عػػي "امتػػداد أثػػر الح م039لثسػػي االػػظقح ت تػػدؿ تم ػػو  ػػي الفقػػو د النعظػػ ؼ
 . م041لكاث ا تداء انعق دى   أك ف  ـ محمي "إل  

كتتزح ىذه األداة لحس يي الغلر  ي العقؾد الجػ ئزة د لذػردي كالسزػ روي؛  ػإذا كاػ  العقػد  ػ طق   كوعػد التع مػت مػ   
 يػؾ ا تػدة "مػ   شػي تمػ    طػت إلػ   الغلر  عقؾد الح حي  تبلؽ  ظقنيػ    يػت ت ظػت ىػذه العقػؾد مػ  الغلػر  ػاثر ر عػي ابػتش دا

   أـ يحاؼ  رحتي  رغؼ أني   شلث تم  تقؾد   طمي؟  لتقرر  ذلػ مبدأ حس يي الغلر.م040ل  طت "
... الج ئزة د لذػردي كالؾد لػي كالسزػ روي؛  ف بػدى  ال يسشػ  نفػؾذ الترػرؼ  ليػ     ء  ي السشثؾر لمزردذي: "العقؾد الف بدة

... إف إ دػػ دى  ال يسشػػ  نفػػؾذ الترػػرؼ  ا ػػؽ ر ػػب: "العقػػؾد الجػػ ئزة د لذػػردي كالسزػػ روي كالؾد لػػي   كمثمػػو  ػػي اؾاتػػدم048ل ػػ إلذف"
. كالحش  مػػػي  ػػػي  ػػػ ب م044ل  كنػػػص الذػػػ  ة ي تمػػػ  الػػػحي ترػػػر  ت أحػػػد الذػػػرعالؽ رغػػػؼ  ظػػػقف تقػػػد الذػػػرديم043ل ليػػػ   ػػػ إلذف"

: " كإذا د نث الذردي اػد   يػرت أتسػ ال  مػ  . كعقؾؿ الخ  طم045لالسز روي تم  الحي ترر  ت السز رب  ي السز روي الف بدة
مػػ  دػػ ف تم ػػو ابػػت م  يػػرة العسػػت  كتمػػ  الذػػرد ء الػػذأؽ ترػػر ؾا أف أتحسمػػؾا نت جػػي إلػػ   كؾنيػػ    طمػػي  ف جػػب أف يعػػ د الؾضػػ 

 .م046لترر  تيؼ  كعؾ ؾا م  تم  الذردي مؽ التزام ت"
م  أك السزػ روي 047ل اإلذف الذي تتزػسشو الذػردي إل  كتدـ إ ظ ؿ تررؼ الذرعػ م  الغلر رغؼ  ظقف الذردي يدتشد

مػ  الذػػردي  أك  ػإذا  ظمػث الذػردي  أك السزػ روي  ػإف اإلذف أ قػػ  ا ئسػ   الػح ح  . ك ػي ىػذا تقرعػر لحػػق حس يػي الغلػر الستع مػت 
 تقده.إل   السز روي ال  طمي   حلث ال يستد أثر ال ظقف

غلػر الذػردي الفعم ػي  كىػي التػي لػؼ تػراع  ػي تاب دػي  القؾاتػد الق نؾن ػي كمؽ التظب ق ت الق نؾن ي ليػذه األداة  ػي حس يػي ال
  كعتسثػػت األثػػر الر عػػي لمػػ ظقف  ليػػ   إزالػػي  ثػػ ر العقػػد  ػػلؽ م049ل.  يػػي يػػردي غلػػر ا نؾن ػػي لسخ لفتيػػ  أحاػػ ـ القػػ نؾف م048ل"

ك ثػ ر الػ ظقف بػتستد لتذػست العقػؾد الذػرد ء  إلػ   ح لتيؼ التي د نؾا تملي  ابت العقد  كإتػ دة الحرػصإل   الذرد ء  كردىؼ
. إال أنػو إذا أردنػ  الحاػؼ  تظبلػق م051ل لؽ الذردي كالغلر؛ ألف الذردي نذات تؽ تقد   طت  كم   شي تم    طػت  يػؾ   طػت

اضػظراب السعػ مقت  كاإلضػرار  ػ آلخرعؽ الستعػ مملؽ مػ  الذػردي  حدػؽ ن ػي   لػر  إل    ث ر ال ظقف  اثر ر عي أد  ذلػ
.  لػػتؼ إتسػػ ؿ العقػػد الػػذي تع مػػت  ػػو الغلػػر مػػ  م050لأف مقتزػػ  العدالػػي أف تعتبػػر ىػػذه الذػػرد ت ا ئسػػي  عػػق ككااعػػ  القػػ نؾف 
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الذردي بؾاء أك نث مدأشي أـ دائشي  كتتؼ تدؾعي حقؾؽ الذرد ء  لي  ف س   لشيؼ   بترداد دػت يػرعػ حرػتو  ػي رأبػس لي   كإذا 
س لي   ك ػػي ح لػػي الخدػػ ئر أيزػػ   تػػؾزع الخدػػ ئر تمػػ  ىػػذا األبػػ س  ػػلؽ ك ػػدت أروػػ ح  تػػؾزع  لػػشيؼ  شدػػ ي حررػػيؼ  ػػي رأبػػ

الذػػرد ء  كال تعػػ د األروػػ ح التػػي بػػبق تؾزععيػػ ؛ ألف الذػػردي الػػح حي  ػػي الس ضػػي   لشدػػ ي لمغلػػر  ػػ لفترة الؾااعػػي ابػػت تدػػجلت 
سدػػ  يػ  الغلػر لزػس ف حقػو  الذردي حس يي لسرمحي الغلر   عدـ إتس ؿ األثػر الر عػي لمػ ظقف ىػؾ كبػلمي الحس يػي التػي أت

 .م058لكاتتدادا  حدؽ نلتو أثش ء تع اده م  ىذه الذردي التي تخمفث تؽ التدجلت
 

  .محاية الغري مبهع إعنال أثر الفصخ: املطلب الصادط
ػ  ػ ز الح لػي التػي د نػ  تمليػ  ابػت التع اػد   ػإذا ابػتح ؿ ذلػإلػ    دخ العقد  حاػؼ االتفػ ؽ أك القػ نؾف يعػ د ف ػو الستع اػداف

 .  م053لالغلر كذلػ ف س  تدا العقؾد الزمش يإل   الحاؼ   لتعؾعض  كعشحت العقد  اثر ر عي بؾاء ف س   لؽ الستع ادأؽ  أك   لشد ي
كعبػػلؽ ا ػػؽ ر ػػب أف التف بػػخ  ػػي العقػػؾد الجػػ ئزة متػػ  تزػػسؽ ضػػررا أمحػػق  احػػد الستع اػػدأؽ  أك غلرىسػػ  مسػػؽ لػػو تعمػػق  

.  فػي العقػؾد الجػ ئزة التػػي م054لإف أماػؽ ابػتدراؾ الزػرر  زػس ف  أك نحػػؾه ف جػؾز  ػي ىػذه الح لػي  لعقػد ال يجػؾز  كال أشفػذ إال 
يرح  لي  االنفراد  فدخ العقد د لؾد لي مثق   يجب تؾ لر حس يي لمغلر الذي تع مت معػو الؾدلػت  حلػث ال أتزػرر نت جػي الفدػخ  

 لعزؿ  كمش  إتس ؿ أثر الفدخ ابت العمؼ  و.كو لت لي ال  د مؽ االتتراؼ   لتررؼ الذي تؼ إ را ه  عد ا
 كاد ارر الحشف ي يرطلؽ لشف ذ  دخ الؾد لي:       
. م055لتمؼ السؾدت   لفدخ   إذا  دخ السؾدت الؾد لي  إف أثر الفدخ ال أشفذ  كتررؼ الؾدلػت ن  ػذ إال أف يعمػؼ   لفدػخ :األوا

. كإف م058ل  كركايػي تشػػد الحش  مػػي  ػػي مق  ػػت السػػذىبم057لالػػحكاػػؾؿ تشػد الذػػ  ة ي  ػػي مق  ػػت األ م056لكىػؾ اػػؾؿ تشػػد الس لك ػػي
ك ف ىذا الذرط تقرعرا  لحس يي أحد طر ػي العقػد كىػؾ الؾدلػت  إال أنػو أتفػرع تشػو حس يػي لمغلػر الػذي تع مػت معػو الؾدلػت   شفػ ذ 

 قتو.أف يعمؼ   لفدخ ف و حس يي لمغلر  كابتقرارا  لسع مإل   تررؼ الؾدلت  كإ ظ ؿ أثر الفدخ  ي حقو
م مؽ الق نؾف السدني األردنػي التػي تػشص تمػ  أنػو: "إذا دػ ف الش ئػب كمػؽ تع اػد معػو يجيػقف 004كىذا م  اررتو الس دة ل

حلػث أدخػذ مػؽ نػص السػ دة  ػاف  ".خمف ئػو األالػلت أكإلػ   العقد انقز ء الش   ي  إف أثر العقد الذي أبرمو يزػ ؼ  راـإمع  كاث 
رة مػؽ الػؾر اإلن  ػي ػ يسشػ  إتس لػو مػ  لػؼ أػتؼ العمػؼ  ػو مػؽ طر ػي العقػد؛  لشعقػد العقػد كتزػ ؼ أثػر  دػخ الؾد لػي ػ التػي ىػي الػؾ 

 األاللت  أك خمف ئو  ي ح ؿ د ف الفدخ  دبب مؾت األاللت  ك ي ىذا حس يي لمذخص الستع اد م  الؾدلت.إل    ث ره
. د لؾد لػػي م059لالفدػػخ  غلػػر رضػػ  الػػ حب الحػػق أف ال أتعمػػق   لؾد لػػي حػػق الغلػػر؛  ػػإذا تعمػػق  يػػ  حػػق الغلػػر  ػػق يرػػح :الثةةاني

ىػذه الح لػي؛   لخرؾمي   لتس س مػؽ السػدتي تشػد غل ػي السػدت  تم ػو   ػإف السؾدػت لالسػدت  تم ػوم ال يسمػػ تػزؿ الؾدلػت  ػي 
ألنو إنس  خمي ببلمو اتتس دا تم  أف السدتي أػتساؽ مػؽ إث ػ ت حقػو متػ  يػ ء   مػؾ  ػ ز تػزؿ الؾدلػت   لخرػؾمي؛ لتزػرر 

لسدتي تشد اختف ء السدت  تم و؛ لس  ف ػو مػؽ إ ظػ ؿ حقػو   خػقؼ مػ  إذا دػ ف السػدت  تم ػو ح ضػرا   أك د نػث الؾد لػي  و ا
مؽ غلػر التسػ س الظ لػب  أك د نػث مػؽ  يتػو؛ لتساشػو مػؽ الخرػؾمي مػ  السػدت  تم ػو  ػي الؾ ػو األكؿ  كلعػدـ تعمػق حقػو 

السػدتي كىػؾ الػ حب الحػق  مػو أف يعزلػو  كع  يػر إل    و الث لث العزؿ  لؾد لي  ي الؾ و الث ني؛ إذ ىؾ لؼ يظمب. ك ي الؾ 
 .م061لالخرؾمي  شفدو  كلو أف أترؾ الخرؾمي   لكم ي

 الدرت حق لمغلر  أك د نث اد م  اف: "لمسؾدت أف يعزؿ كدلمو مت  أراد إال إذا تعمق   لؾد لي863كاد   ء  ي الس دة ل
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دكف مؾا قػي مػؽ الػدرت لرػ لحو"   قػد  عػت الػشص القػ نؾني  ليػ   أك يقلػدى لمسؾدػت أف أشي لرػ لح الؾدلػت  إنػو ال يجػؾز
حق السؾدت  فدخ الؾد لي مؾاؾ    تم  تدـ تعمق حق الغلر  ي    ػإذا تعمػق حػق الغلػر  يػ  مشػ  إتسػ ؿ أثػر الفدػخ حس يػي 

  لحق الغلر الذي تعمق حقو  عقد الؾد لي.
مي  ي تقرر مبدأ حس يي غلر الستع اػدأؽ؛ حلػث نػص تمػ  ذلػػ أتبلؽ مؽ ىذأؽ الذرطلؽ مد  اتتش ء الفقو اإلبق

 الراحي  ي الذرط الث ني.
 

 .اخلامتة
 أىسي : اتيف س  ي  الشتائج سمي مؽ إل   تؾالمث الدرابي

لؼ يري الفقػو اإلبػقمي نغرعػي ت مػي لحس يػي الغلػر  كإنسػ  تػ لل العش الػر التػي يساػؽ أف تتكػؾف مشيػ  ىػذه الشغرعػي أثشػ ء  م0
لدرء مفدػدة متفراي  كلؼ يدتعست الفقيػ ء مرػظمح حس يػي الغلػر   ػتؼ الػ  غي مفيػـؾ حس يػي الغلػر  انيػ :  تدة اض   حثو  ي مؾ 

 را حي تمحق  غلر الستع ادأؽ  إذا تاثر بم      لعقد الذي لؼ ترتِض إرادتو انرراؼ أثره إل وم.
ر أىسيػػ : العقاػػي السؾ  ػػي لحس يػػي الغلػػر  تقػػـؾ حس يػػي الغلػػر  ػػي تقػػؾد السعػػ مقت تمػػ  مجسؾتػػي مػػؽ السقؾمػػ ت كالعش الػػ م8

 كالسفددة التي تمحق الغلر نت جي تشفلذ العقد.
 لتتؼ حس أتو مؽ  ث ر العقد التي اد ت محق  و مفددة. ؛ال  د أف ياؾف الغلر السراد حس أتو حدؽ الش ي م3
 أؾ ر الفقو اإلبقمي حس يي لمغلر  ادكات مختمفي  مشي :  م4

الف بػد؛  ػإذا تػؼ الب ػ   عقػد   بػد  كخػرج السب ػ  السقبػؾض  ػإذف ال ػ ئ  مػؽ أػد السذػتري  حس يي الغلر  ترح ح العقد .أ 
   عقد الح ح   ق ي دترد السب   مؽ أد السذتري الجدأد حس يي لو.

كاف العقد تم  إ  زة الغلػر؛  ػإذا تعمػق حػق الغلػر  سحػت العقػد؛  لؾاػف العقػد تمػ  إ  زتػو؛ حس يػي لػو  ف اػؾف لػو  .ب 
 و  أك إ  زتو تش زؿ مشو تؽ ىذا الحق. دخو حس يي لحق

إ ظ ؿ العقد؛ كحس يي الغلر  إ ظ ؿ العقد ىي أداة ماسمي ألداة كاف العقد   ست  تعمػق حػق الغلػر  سحػت العقػد  كلػؼ  .ج 
 حس يي الحق  إ ظ ؿ العقد.إل   ياؽ لو مجلز  أك د ف ال حب الحق غلر أىت لإل  زة   إنو ير ر

العقد ىي أداة ماسمػي ألداة كاػف العقػد   ستػ  تعمػق حػق الغلػر  سحػت العقػد  كدػ ف  دخ العقد؛ كحس يي الغلر  فدخ  .د 
 العقد  ي أالمو الح ح   ن  ذا   د ف لمغلر التعمق  فدخ العقد حس يي لحقو.

لمػ ظقف مش  أتس ؿ األثر الر عي لمػ ظقف؛  ػإذا ترتػب تمػ  إ ظػ ؿ العقػد مفدػدة تمحػق  ػ لغلر   ػق يعسػت األثػر الر عػي  .ق 
 يي الغلر؛ حس يي لو  إذا ك د مبرر ليذه الحس يي. ي مؾا 

مش  إتس ؿ أثر الفدخ؛  إذا ترتب تم   دخ العقد مفددة تمحق   لغلر  نت جي تعمق حقو  يذا العقػد   ػق يعسػت أثػر  .ك 
ألثػر الفدخ   لشد ي لمغلر حس يي لو. كالفرؽ  لؽ ىذه األداة كاألداة الد  قي  إف التررؼ السراد حس أتو  سش  إتسػ ؿ ا

الر عي لم ظقف ياؾف ب  ق  لمحاؼ   ل ظقف  أمػ  الترػرؼ السػراد حس أتػو  سشػ  أثػر الترػرؼ لمفدػخ ف اػؾف الحقػ   
 لمحاؼ   لفدخ.
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 :التؽصيات
 درابي مؾضؾع حس يي الغلر  ذات نغرعي متك ممي تم  أف تق رف   لقؾانلؽ الؾضة ي. -0
 مػ السدتسدة مؽ الذرععي اإلبقم ي.مقحغي مبدأ حس يي الغلر  ي تذرع  القؾانلؽ  كخ الي ت -8

 

 .اهلوامغ
                                                 

أ ػػؾ . ك 098  ص04دار الػػ در  ج لػػركت    لدةةان العةةر ىػػػم  700لت الفزػػت  سػػ ؿ الػػدأؽ دمحم  ػػؽ ماػػـر ا ػػؽ مشغػػؾر أ ػػؾ  م0ل
 دار الفكػػر   لػػركت    تحقلػػق: تمػػي يػػلري  تةةاا العةةروس مةةؼ جةةؽاىر القةةامؽس  فػػ ض الدػػلد دمحم مرتزػػ  الحدػػلشي الزولػػدي

 .343  ص09ج  8115
 .811  ص04  جتاا العروس مؼ جؽاىر القامؽسم الزولدي  8ل
 .099  ص04ج السرجع الدابق  م3ل
 .343  ص09  جلدان العر م ا ؽ مشغؾر  4ل
ي الػػدأؽ السػػ س  دار الفكػػر لمظ  تػػي كالشذػػر لػػبػػي كتحقلػػق: خملػػت مح  دراالسبدةةؽطىػػػم  483لت دمحم  ػػؽ أ ػػي بػػيت الدرخدػػي م 5ل

  تحقلق: الذخيرةىػم  684لت   ؽ إدرعس القرا ي أحسدك  .071  ص8جم  0  لطـ8111-ىػ 0480كالتؾزع    لركت  لبش ف  
 أحسػدتػدالق:   األ أ ؾ تبد هللا  ؽ إدرعس الذػ  عي  ك  .888-887  ص5  جم0  لطـ0994دمحم حجي   لركت  دار الغرب  

 ػػؽ ا أحسػػددمحم تبػػدهللا  ػػؽ أ ػػؾ  مؾ ػػق الػػدأؽ  086  ص4  ـم0  لط8111العروػػي    إح ػػ ء التػػراثدار  لػػركت  تبلػػد كتش يػػي  
 ػؾ دمحم أ. ك 899  ص9ج  0968  الق ىرة  مات ي الق ىرة  السغشي شر  مخترر الخرقيىػم 681لت دمحم  السقدبي ا ؽ ادامي 

دار الجلػت كدار  لػركت    إح ػ ء التػراثيػ كر  لجشػي  أحسػد  تحقلػق: السحمة ىػػم  456لت ـ  ػؽ بػعلد ا ػؽ حػز  أحسػدتمي  ؽ 
 .6  ص00ج اآل  ؽ الجدأدة 

م  0  لطالسدبدي الج مة ي لمدراب ت لركت  مشرؾر الق ضي  تر سي:   معجػ السرطمحات القانؽنيةم  0998 لرار دؾرنؾ لم 6ل
 .785ص

 .06صـ  8115  سمكية الفكرية وتأثيرىا عم  التشسية االقترادية في التمدان الشاميةحساية حقؽق الم تظؾة  ح ـز حمسي  7ل
م كمس  يجدر اإلي رة إل و أف لمحس يي تعرعف ت تدة كذلػ ت ع   لس  اد تزػ ؼ ال ػو كتفلػد  ػو مثػت: حس يػي الحقػؾؽ الفكرعػي  كحس يػي 8ل

ىشػ    لدرابػػي تمػ  الػرغؼ مػػؽ ك ػؾد نقػ ط مذػػتردي  مقرػؾدة كغلرىػ   كىػذه السرػػظمح ت الستعػددة لمحس يػي ل دػػث ... السدػتيمػ
 تمتقي تشدى  التعرعف ت  س عي   كىذه الشق ط ىي التي تعبر تؽ الحس يي  رؾرتي  السجردة الد  قي الذدر.

ي القػؾؿ أف غلر ال تدتعست   لمغي إال مزػ  ي  كاألالػت تػدـ  ػؾاز دخػؾؿ أؿ التعرعػة تمليػ   كػ ف أش غػإل    د مؽ اإلي رة م كال9ل
لغلػر الستع اػدأؽم إال أف حس يػي الغلػػر مرػظمح ايػتير ابػػتعس لو  ػي لغػي القػػ نؾف  كدر ػؾا تمػ  ذلػػػ؛  رػ ر يػ ئع    لػػشيؼ كإف 

 ك ف ال أتش بب م  السذيؾر  ي المغي.
 .41  ص39  ص40  ص5ـ   لدان العر كا ؽ مشغؾر. 330  ص333  ص7  ـتاا العروسم الزولدي  01ل
  طػرا مس: السدبدػي الحدأثػي لمكتػ ب  السربا  السشير في غريب الذةر  الكتيةرىػم  771لت تمي الفلؾمي   ؽ دمحم  ؽ أحسدم 00ل

 .495ص
تبػد الدػقـ دمحم ىػ ركف  القػ ىرة: دار إح ػ ء تحقلػق:   معجػ مقاييس المغةةم 395لت  ؽ زدرع  ا ؽ   رس  أحسدالحدلؽ أ ؾ  م08ل

 .414  ص413  ص4جم  0  لطالكتب العرو ي
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ف العقػد يسثػت اتجػ ه أثر العقد ك حجلتو   اثر العقد ىؾ الحقػؾؽ كااللتزامػ ت الش يػئي تشػد العقػد تمػ  اتت ػ ر أ د مؽ التسللز  لؽ  م ال03ل
ال أنػو إف الذػخص كإف دػ ف غلػرا    لشدػ ي ألثػر العقػد مػ  الحج ػي  تسثػت الؾ ػؾد القػ نؾني لمعقػد ألأحػداث ىػذا األثػر. إإلػ   إرادتلؽ

  األردف  0  طالغيةر عةؼ العقةد: الػبري حسػد خػ طر  أشغرل .ف ىذا العقد كااعي ا نؾن يأعقد تاب د   تم  ثر   لايساؽ أف أت
 م.335صـ  8110الدار العمس ي الدكل ي كدار الثق  ي لمشذر  

 .84  صالغير عؼ العقدم خ طر  04ل
يعػػد غلػػرا  كمػػؽ يختمػػف  ػػي اتت ػػ ره غلػػرا   م كبػػلتؼ تشػػد الحػػدأث تػػؽ مقؾمػػ ت الحس يػػي التؾبػػ   ػػي   ػػ ف مػػؽ يعػػد غلػػرا   كمػػؽ ال 05ل

 كالز  ب  ي ذلػ م  بلتؼ االالظقح تم و تشد التعرعة.
   لػركت  أسةش  السطالةب شةر  رول الطالةبىػم 986لت يحل  الدش اي أ ؾ  م زدرع   ؽ دمحم  ؽ زدرع  األنر ري  زعؽ الدأؽ06ل

 .583-588  ص5  جـ8110دار الكتب العمس ي  ض ظو دمحم ت مر  
 .68ص  7ج  السغشيم ا ؽ ادامي  07ل
 .09  ص4جم  0  لط8111دار الكتب العمس ي   لركت    ض ظو: تبد المظ ة حدؽ  اليشدية الفتاوى نغ ـ ك خركف  م 08ل
  ضػػ ظو: تبػػد الدػػقـ أمػػلؽ  شةةر  الزرقةةاني عمةة  مخترةةر سةةيدي خميةةلىػػػم  0199لت تبػػد ال ػػ اي  ػػؽ أؾبػػف الزراػػ ني م 09ل

 .408  ص5جم  0  لط8118 ي  دار الكتب العمس لركت  
 .868ص  4  ـاأل م الذ  عي  81ل
  ك ػي  خػره: تكسمػي ال حػر الرائػق لسحسػد البحر الرائق شر  كشةز الةدقائقىػم  971لت : زعؽ الدأؽ  ؽ إ راه ؼ ا ؽ نج ؼ أشغرم 80ل

  0الكبلػػػر  جالػػػدردأر  الذػػػرح ك  .878  ص6م  ج8  لطياإلبػػػقم  دار الكتػػػ ب ىػػػػم0038 عػػػد لت  ػػػؽ حدػػػلؽ الظػػػؾري ا
  تحقلػػق: تمػػي معػػؾحض فةةي حةةل ألفةةاش أبةةي شةةجاع اإلقشةةاع  ىػػػم977لت يػػسس الػػدأؽ دمحم الخظلػػب الذػػرولشي ك  .481ص

إ ػراه ؼ  ػؽ دمحم  ػؽ تبػد هللا  ػؽ دمحم ا ػؽ ك  .899  ص8جم  0  لطـ0994 دار الكتػب العمس ػي  لػركت  كت دؿ تبد السجػؾد  
  4  جم0  لط0997  لبشػػػ ف  دار الكتػػػب العمس ػػػي الستةةةدع شةةةر  السقشةةةع :ىػػػػم 884لت  إبػػػح ؽ   رىػػػ ف الػػػدأؽأ ػػػؾ  مفمػػػح 

 .856  ص8  ا ؽ حـز  السحم   ج858ص
  دمذػق: الساتػب مطالةب أولةي الشيةي فةي شةر  غايةة السشتية ىػػم  0843لت  الرحل ػ نيمرظف   ؽ بعد  ؽ تبده الدػلؾطي م 88ل

ىػػػم  463لت  األندلدػي ػػؽ دمحم الشسػري ا ػػؽ تبػد البػػر   ػؾ تسػػر أؾبػف  ػػؽ تبػد هللاأك   98  ص3  جم8  لط0994ي  اإلبػقم
أ ػؾ الة ػ س ك . 350  ص7م  ج4  لط8113  تحقلق: حد ف تبد السش ف كمحسؾد ال  د ي  االم رات: مدبدي الشداء  االستذكار

دار  لػػركت  ـ  مجػػدي   بػمؾ تحقلػق:   كفايةة الشيةةة شةر  التشتيةةو فةي فقةةو اإلمةا  الذةةافعيا ػؽ الر عػػي   ػؽ دمحم  أحسػػدنجػؼ الػدأؽ 
 .40-41  ص6  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .370- 371  ص8  جالسحم ا ؽ حـز  ك  .418  ص8جـ  8119الكتب العمس ي  

 .370-371  ص8  جالسحم ا ؽ حـز  ك  .98  ص3  جفي شر  غاية السشتي  الشي  أولي مطالبم الرحل  ني  83ل
 .56  ص3  جاليشدية الفتاوى م نغ ـ ك س تي مؽ تمس ء اليشد  84ل
غسػؾض السفيػـؾ إلػ   ل ػو أثػر العقػد أػدديإ  لالقؾؿ  اف الغلر ىػؾ مػؽ ال أشرػرؼ 336-335  ص الغير عؼ العقدم خ طر  85ل

لػػػليؼ أثػػػر العقػػػد كمػػػ  ذلػػػػ يحتفغػػػؾف  ؾالػػػف الغلػػػر د لسدػػػتفلد مػػػؽ إأشرػػػرؼ  أيػػػخ صذ يساػػػؽ مقحغػػػي ك ػػػؾد إكتذػػػؾعيو 
نػو غلػر كلػ س أالغلر يسثت نت جي تترتب تم  كالف الذػخص إل   عقدف تدـ انرراؼ الإااليتراط لسرمحي الغلر  كأيز    

 م.336- 335  صالغير عؼ العقد: خ طر  أشغرمة  را لتعرعفي  
  القػػ ىرة  السشغسػػي العرو ػػي لمترو ػػي كالثق  ػػي كالعمػػـؾ  معيػػد ال حػػؾث أركةةان العةةاىر كسرةةدر لمحةةقم  سعػػو  نعسػػ ف دمحم خملػػت  86ل

 .087صـ  0977كالدراب ت العرو ي  
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البلػث    ربػ لي م  دػتلر غلػر مشذػؾرة    معػي  ؿ ياألردنةمتدأ ندتية  ثار العقد في القانؽن السدني   العسػ أرةأملؽ  تبلر م زف دمحمم 87ل
 .86صـ  8114  األردفالسفرؽ  

ـ  8106عرو ػػي    مرػػر: مردػػز الدرابػػ ت ال0  طدور غيةةر الستعاقةةد فةةي تشفيةةذ العقةةد ػػؽ ث  ػػث تمػػي  ػػؽ الحسلػػدي الدػػعدي   أحسػػدم 88ل
 .7ص

   لػزة: الستحػدة لمظ  تػي  نحؽ نعريةة لحسايةة الغيةر حدةؼ الشيةة الستعةامميؼ مةع الذةركات التجاريةةبعؾدي حدؽ بػرح ف  م 89ل
 .088-087ص

  أطركحي ددتؾراه غلر مشذػؾرة    معػي الشعرية العامة لمعالقات الثالثية في القانؽن السدني السرري ربقف   إبس تلتنبلمي م 31ل
 .79صـ  0986ظ   مرر  طش

 .79  صالشعرية العامة لمعالقات الثالثيةم ربقف  30ل
 م حدؽ الش ي مؽ يركط حس يي الغلر بلتؼ    نو الحق    ي ىذه الدرابي.38ل
ؿ    رب لي م  دتلر غلر مشذؾرة    معي ياألردنحساية الغير حدؼ الشية في القانؽن السدني حد ف مجمي   رس السج لي  م 33ل

 .9-8صـ  8113  األردف  السفرؽ  البلث
اكتدػ ب الغلػر الحػق ىػؾ خػقؼ األالػؾؿ الق نؾن ػي السرم ػي   ألالػت إلػ   م يقرػد  اكضػ ع ا نؾن ػي يػ ذة أف الؾضػ  الػذي أد 34ل

 تدـ اكتد  و الحق إال أنو  دبب مبدأ حس يي الغلر اكتد و كىؾ مبدأ ابتثش ئي ف و خركج تم  األالؾؿ الق نؾن ي السعت دة.
 .01  صحساية الغيرالسج لي  م 35ل
م الؾدلت الغ ىر ىؾ مؽ أبػـر الترػرؼ   بػؼ يػخص  خػر مػ  انرػراؼ  ثػ ره لحدػ ب كمرػمحي ىػذا األخلػر دكف كد لػي ا ئسػي 36ل

 م.48  ص  اإلباشدرعي  مشذاة السع رؼأحكا  الؽضع العاىر تح ي اره   لؽ األاللت كالؾدلت ل
مػؽ يػانو أف أشقػت السمك ػي كلكشػو زاؿ  ػاثر ر عػي لػ ظقف أك  دػخ أك ر ػؾع أك م الس لػ الغػ ىر ىػؾ مػؽ يسمػػ ترػرؼ ح  قػي 37ل

أحكةةا  الؽضةةع السػػؾرث يحجػػب الػػؾارث الػػذي عيػػر  سغيػػر الس لػػػ لاػػره   تح ػػي  إلػػ   كااعػػي ملػػراث ثػػؼ عيػػؾر كارث أاػػرب
 م.56  اإلباشدرعي: مشذاة السع رؼ  صالعاىر

 .08-01  صالغير حسايةم السج لي  38ل
  8  جم0  لطـ8111-ىػػ0481   لػركت  دار الكتػب العمس ػي  التشايةة شةر  اليدايةةىػػم  855لت العلشػي  أحسػد محسؾد  ؽم 39ل

 م.008  الس دة لمجمة األحكا  العدليةك .061  ص6  جالبحر الرائقا ؽ نج ؼ  ك  .300ص
ىػػػم  786لت  ال ػػ  رتي ؿ الػػدأؽ الركمػػي تبػػد هللا ا ػػؽ الذػػ خ يػػسس الػػدأؽ ا ػػؽ الذػػ خ  سػػأ ػػؾ  م دمحم  ػػؽ دمحم  ػػؽ محسػػؾد  أكسػػت الػػدأؽ41ل

 .300  ص8  جالتشايةالعلشي  ك  .50  ص7  دار الفكر  جالعشاية شر  اليداية
بةدائع الرةشائع ىػػم  587لت الك بػ ني الحشفػي  أحسػد ار  ػؽ مدػعؾد  ػؽ أ ؾ  تقء الدأؽ ك  .300  ص8  جالتشايةم العلشي  40ل

 .048  ص5م  ج8  لطـ0986ي     لركت  دار الكتب العمس في ترتيب الذرائع
دمحم  ػؽ تبػد هللا الخريػي هللا .063  صالقةؽانيؼ الفقييةةم  740لت  ػؽ دمحم  ػؽ تبػد هللا ا ػؽ  ػزي  أحسػدالق بؼ  دمحم  ػؽ أ ؾ  م48ل

 .08  ص5   لركت  دار الفكر  جخميل لمخرشيحاشية الخرشي شر  مخترر ىػم  0010لت تبد هللا أ ؾ  الس لكي
  شر  السشيااإل   نياية السحتاا  ىة(3333)ت بؼ حسزة شيا  الديؼ الرممي  أحسدبؼ أبي العباس شسس الديؼ دمحم م 43ل

لت الخظلػػػب الذػػػرولشي الذػػػ  عي  أحسػػػديػػػسس الػػػدأؽ  دمحم  ػػػؽ ك  .413  ص3  جأخلػػػرةم   لط0984 لػػػركت  دار الفكػػػر  
 .350  ص8م  ج0  لط0994 لركت    دار الكتب العمس ي  معرفة معاني ألفاش السشيااإل   مغشي السحتااىػم  977
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  ـ0994-ىػػ0404   لػركت  دار الكتػب العمس ػي  بةؼ حشتةل أحسةدالكةافي فةي فقةو اإلمةا  ىػػم  681لت تبد هللا  ؽ ادامػي السقدبػي م 44ل
اإلنرةا  فةي معرفةة الةراجح مةؼ الخةال  تمي  ؽ بػم س ف السػرداكي  ك  .054  ص4  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .04  ص8  جم0لط

 .883  ص4  جم0  لطىػ0409العروي   إح  ء التراثىػم   لركت  دار 885لت  بؼ حشتل أحسدب اإلما  عم  مذى
لت أ ػػػؾ الحدػػػلؽ يحلػػػ   ػػػؽ أ ػػػي الخلػػػر  ػػػؽ بػػػ لؼ العسرانػػػي ال سشػػػي الذػػػ  عي ك  .350  ص8  جالسحتةةةاا مغشةةةيم الذػػػرولشي  45ل

 .66  ص5م  ج0  لطـ8111دار السشي ج   دة    تحقلق: ا بؼ دمحم الشؾري  التيان في مذىب اإلما  الذافعيىػم  558
 .883  ص4  جاإلنرا السرداكي  ك  .054  ص4  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .04  ص8  جالكافيم ا ؽ ادامي  46ل
 .4-8  الجلزة: الستحدة لمظ  تي  صنحؽ نعرية لحساية الغير حدؼ الشية الستعامميؼ مع الذركات التجاريةم برح ف  بعؾدي  47ل
 .88  صالشعرية العامة لمعالقات الثالثية م ربقف 48ل
كس ؿ الدأؽ دمحم  ؽ تبد الؾاحد ا ػؽ : أشغرم ىذا م  ذىب إل و الحشف ي إذا أخذ الذف     لذفعي ابت تدم ؼ السذفؾع ف و لمسذتري. 49ل

 .396  ص9  ج  دار الفكرشر  فتح القديرىػم  860لت اليس ـ 
 لػركت  البػدري  بػ لؼ مرػظف   تحقلػق:   الجةامع ألحكةا  القةر نىػػم  670لت لقرطبي األنر ري ا أحسدتبدهللا دمحم  ؽ أ ؾ  م51ل

 .885ص 0م  ج0  لط8111مشذؾرات دمحم تمي   زؾف  دار الكتب العمس ي  
  تحقلػق: دمحم  ػداد تبػد ال ػ اي  دار إح ػ ء الكتػب فةي سةششوم  873لت تبػد هللا دمحم  ػؽ أزعػد القزكعشػي أ ػؾ  م أخر و ا ؽ م  ػو50ل

  8341  راػػؼ 784  ص8ف رػػت م دػػ  ال ػػ  ي الحمبػػي  دتػػ ب األحاػػ ـ   ػػ ب مػػؽ  شػػ   ػػي حقػػو مػػ  يزػػر  جػػ ره  ج -لعرو ػػي ا
ىػػم  415لت   كأ ؾ تبد هللا الح كؼ دمحم  ؽ تبد هللا  ؽ دمحم  ؽ حسدكعو  ؽ ن ة ؼ  ػؽ الحاػؼ الزػبي الظيسػ ني الش دػ  ؾري 8340

كتػ ب البلػػؾع  م  0لطـ  0991القػ در تظػ    لػػركت  دار الكتػب العمس ػػي     تحقلػػق: مرػظف  تبػػدالسدةتدر  عمةة  الرةحيحيؼ
 بش د تم  يرط مدمؼ كلؼ يخر  ه  ككا قو الذىبي.م  ا ؿ: كىذا الح ح اإل8345ل   راؼ66  ص8ج

دار  ؿ  ( شر  سشؼ الشدائي  السدس  بة )ذخيرة العقت  في شر  السجتتة م دمحم  ؽ تمي  ؽ  دـ  ؽ مؾب  اإلثلؾوي الَؾلَّػِؾي  58ل
 .85  ص34م  ج0طـ  ل8113 رـك لمشذر كالتؾزع   

تسػػ ؼ ي بػػر  ػػؽ إ ػػراه ؼ  مات ػػي أ ػػؾ    تحقلػػق:شةةر  صةةحيح البخةةاري ىػػػم  449لت الحدػػؽ تمػػي  ػػؽ خمػػف  ػػؽ تبػػد السمػػػ أ ػػؾ  م53ل
لت سرػري الذػ  عي ال أحسػدحفص تسػر  ػؽ تمػي  ػؽ أ ؾ    ا ؽ السمقؽ براج الدأؽ06  ص7م  ج8  لطـ8113الريد  الرع ض  

  ـ8118دمذػػق  التػػراث  دار الشػػؾادر  تحقلػػق:   تحقلػػق: دار الفػػقح لم حػػث العمسػػي ك التؽضةةيح لذةةر  الجةةامع الرةةحيحىػػػم  814
 .89  ص06م  ج0لط

إلػ   م الذفعي ىي حق تسمػ ايػري أثبػث لمذػرعػ  ذػركط ىػذا تشػد الذػ  ة ي  كاػ ؿ القرا ػي: مػؽ الذػف تي ألنػو يدتذػف   شرػل و54ل
ل و  كتشد الحشف ي إني  ابتحق ؽ الذرعػ انتزاع حري يرعاو السشتقمي تشو مؽ أد مؽ انتقمث أكتر ي  الحش  مي نرلب ال ح و  

الذػػفعي كا  ػػي  ػػي دػػت  ػػزء   ػػ   :كاػػ ؿ ا ػػؽ حػػـز  ممكػػو ف دػػس  يػػفعيإلػػ   ف الذػػف   يزػػؼ السػػاخؾذنيػػ  مػػؽ الزػػؼ ألإ :اػػ لؾا
لػي الػدأؽ يحلػ   ػؽ يػرؼ الشػؾكي مح: الشػؾكي  أشغػرحػق  ػو لأ ي ييء   لذػرعػأمذ ت  غلر مقدـؾ  لؽ اثشلؽ  ر تدا  ي 

  ـ0990-ىػػػ0408ي   لػػركت  اإلبػػقم  تحقلػػق: زىلػػر الذػػ كعش  الساتػػب روضةةة الطةةالتيؼ وعسةةدة السفتةةيؼىػػػم  676لت 
  السبدةةةؽطالدرخدػػػي  ك  .459  ص5  جالسغشةةةيا ػػػؽ ادامػػػي  ك  .845  ص6  جالةةةذخيرةكالقرا ػػػي   .055  ص4جم  3لط
 م.83-88  ص9  جالسحم كا ؽ حـز   .91  ص04ج

 شر  مخترةر الطحةاوي   ىػػم371لت  ار الرازي الجر ص الحشفي أ ؾ   ؽ تمي أحسدك  .883  ص00  جالتشايةم العلشي  55ل
 ي  كدار اإلبػقمتحقلق: ترسث هللا تش أث هللا دمحم  ب ئد  اداش  دمحم تبلػد هللا خػ ف  زعشػب دمحم حدػؽ  قتػي  دار ال ذػ ئر 
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مةةشح الجميةةل شةةر  عمةة  مخترةةر ىػػػم  0899لت  ػػؽ دمحم تمػػ ش   أحسػػددمحم  ػػؽ   358  ص3م  ج0  لطـ8101  الدػػراج
أ ػؾ  تبد السمػ  ؽ تبػد هللا  ػؽ أؾبػف  ػؽ دمحم الجػؾعشي   096  ص7ج ـ 0989-ىػ0419 لركت  دار الفكر  سيد خميل  

أب  دار السشيػػ ج     تحقلػق: تبػػد العغػ ؼنيايةةة السطمةب فةةي درايةةة السةةذىبم  478لت السعػ لي  م  0  لط8117محسػػؾد الػدح
  5  جالستةدعا ؽ مفمح  ك  .838  ص5  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .375  ص3  جمغشي السحتااالذرولشي  ك  .316  ص7ج

 .78ص
 م مؽ الق نؾف السدني السرريم.045  را   الس دة ل68  صالعقد دور غير الستعاقد في تشفيذم الدعدي  56ل
 .7  صياألردنندتية  ثار العقد في القانؽن السدني  متدأم العس أرة  57ل
 .336-335  صالغير عؼ العقدم خ طر  58ل
 .515ص  0جـ  0998  دمذق: دار القمؼ  0  طالسدخل الفقيي العا الزرا    أحسدمرظف  م 59ل
لػػدة مذػػيؾر  ػػؽ حدػػؽ  ؿ تبأ ػػؾ    تحقلػػق:السؽافقةةاتىػػػم  791لت م إ ػػراه ؼ  ػػؽ مؾبػػ   ػػؽ دمحم المخسػػي الغرنػػ طي   لذػػ طبي  61ل

 .300  ص0م  ج0  لط0997بمس ف  دار ا ؽ تف ف  
  تحقلػق: دمحم الحبلػب ا ػؽ يةاإلسالممقاصد الذريعة ىػم  0393لت م دمحم الظ ىر  ؽ دمحم  ؽ دمحم الظ ىر  ؽ ت يؾر التؾندي 60ل

 .484  ص8ج ـ 8114 ي  اظر  اإلبقمالخؾ ي  كزارة األكا ؼ كالذدكف 
  تحقلػق: التحتيةر شةر  التحريةرىػػم  885لت الحدؽ تمي  ؽ بم س ف السرداكي الدمذقي الر لحي الحشبمػي أ ؾ  م تقء الدأؽ68ل

تبد الرحسؽ ك  .3850  ص8م  ج0  لطـ8111الدراح  مات ي الريد  الرع ض   أحسدتبد الرحسؽ الجبرعؽ  تؾض القرني  
 .87م  ص0  لطـ0991  دار الكتب العمس ي  ئراألشباه والشعاىػم  900لت  ؽ أ ي  ار   قؿ الدأؽ الدلؾطي ا

ـ  8111  ربػ لي م  دػتلر غلػر مشذػؾرة  السفػرؽ:   معػي  ؿ البلػث  حدؼ الشية في تكؽيؼ العقةد  م حداد  ركم ف مشلر زعداف63ل
 .080ص

 .84صـ  8118م  0  لطدار كائت لمشذر  األردف  معجػ تعريف مرطمحات القانؽن الخاص ذ ر تدن ف ممك كي  م 64ل
 .68  صياألردنحساية الغير حدؼ الشية في القانؽن السدني م السج لي  65ل
 : السظمب الد  ق مقؾم ت حس يي الغلر.أشغرم 66ل
  6  البحةةر الرائةةق: ا ػػؽ نجػػ ؼ  أشغػػرم العقػػد الف بػػد: مػػ  دػػ ف مذػػركت    االػػمو  ال كالػػفو  كال  طػػت مػػ  لػػؼ ياػػؽ مذػػرت   االػػمو. 67ل

  السظ عػي الكبػر  تتييؼ الحقةائق شةر  كشةز الةدقائق وحاشةية الذةمتيىػم  743لت تثس ف  ؽ تمي الزعمعي ك  .75  74ص
 .  44  ص4جم  0  لطىػ0303األملرعي  الق ىرة  

 .80صـ  8116  أطركحي ددتؾراه غلر مشذؾرة    معي  غداد   غداد  فكرة ترحيح العقدمشرؾر ح تؼ محدؽ  م 68ل
ـ  8119   حػث مشذػؾر  ػي مجمػي الذػرععي كالقػ نؾف  ياإلسةالمدة فةي الفقةو ترةحيح الترةرفات الفاسةي بػلؽ القرالػي   أحسدم 69ل

 .303ص  39العدد
 دد ػػػػ ب كالقبؾؿ  ي مجمس تقد متحد  أم  م  أتعمق   لستع ادأؽ: التسللز كالتعػػيجي: تظ  ق اإلػػػػد: م  أتعمق   لر غػػػػم أالت العق71ل

أك مساش    مقدكر التدػم ؼ  معلشػ   أك اػ  ق  لمتعػلؽ  الػ لح   لمتع مػت  ػو  أي  أم  م  أتعمق  سحت العقد: أف ياؾف السحت مؾ ؾدا  
: الدػشيؾري  أشغػرأف ياؾف م ال  متقؾم  . كالف العقد: أف يخمؾ العقد مؽ اإلكراه  كالغرر  كالزػرر  كالذػرط الف بػد  كالروػ . 

 .91  89  ص4  جمرادر الحق
 . 44  ص4  جالحقائق تتييؼالزعمعي  ك  .75  74  ص6ج  الرائق البحرم ا ؽ نج ؼ  70ل
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  تحقلػق: دمحم حدػؽ دمحم عمػ األصؽاإل   تقريب الؽصؽام  740لت  ؽ دمحم  ؽ تبد هللا ا ؽ  زي  أحسدالق بؼ  دمحم  ؽ أ ؾ  م78ل
ىػػم  0086لت  ػؽ غػ نؼ الشفػراكي األزىػري  أحسػدك  .078صم  0  لطـ8113   لػركت  دار الكتػب العمس ػي  إبس تلتحدؽ 
 .311  ص8ـ  ج0995-ىػ0405  دار الفكر  كو الدواني عم  رسالة ابؼ أبي زيد القيروانيالفؽا

تحقلػػق: دمحم تبػد الدػػقـ تبػد الذػػ  ي   لػركت  دار الكتػػب   السدترةف  فةةي عمةةػ األصةؽاىػػػم  515لت دمحم  ػؽ دمحم الغزالػي م 73ل
  دار البحر السحيط في أصؽا الفقوىػم  794ت لودر الدأؽ دمحم  ؽ تبد هللا الزردذي ك  .76صم  0  لطىػ0403العمس ي  
 .85  ص8م  ج0  لطـ0994-ىػ0404الكتبي  

  تحقلق: د. تبد العزعز تبػد الػرحسؽ الدػعلد روضة الشاظر وجشة السشاظرىػم  681لت  ؽ ادامي السقدبي  أحسدتبد هللا  ؽ م 74ل
القؽاعد والفؽائد  ىػم 813لت  ؽ دمحم المح ـ  تميك  .083  ص0  جم8  لطىػ0399  معي اإلم ـ دمحم  ؽ بعؾد  الرع ض  

 .058ص ـ 0999-ىػ0481   السات ي العررعي يتحقلق: تبد الكرعؼ الفزلماألصؽلية وما يتبعيا مؼ األحكا  الفرعية  
 تبػد الكػرعؼ  ػؽ دمحمك  .078  صالفقييةة القةؽانيؼا ػؽ  ػزي  ك  .315  ص5  جبدائع الرشائع في ترتيب الذةرائعم الك ب ني  75ل

  السغشةيا ػؽ ادامػي  ك  .808  ص8ج  دار الفكر  فتح العزيز بذر  الؽجيز )الذر  الكتير(ىػم  683لت الرا عي القزكعشي 
 .  078  ص4ج

اليدايةةة فةةي شةةر  بدايةةة ىػػػم  593لت  الحدػػؽ  رىػػ ف الػػدأؽأ ػػؾ  تمػػي  ػػؽ أ ػػي  اػػر  ػػؽ تبػػد الجملػػت الفرغػػ ني السرغلشػػ ني م 76ل
 .44  ص4  جالحقائق تتييؼالزعمعي  ك  .43  ص3  جالعروي   لركت إح  ء التراثدار   تحقلق: طقؿ أؾبف  الستتدي

  السظ عػػػي الكبػػػر  األملرعػػػي   ػػػؾالؽ  القػػػ ىرة  حاشةةةية الذةةةمتي عمةةة  تتيةةةيؼ الحقةةةائقىػػػػم  0180لت  ػػػؽ دمحم الذػػػمبي  أحسػػػدم 77ل
 .44  ص4جم  0  لطىػ0303

 ػػؽ تبػػد العزعػػز  ػػؽ تسػػر  ػػؽ َمػػ َزَة  أحسػػدي  رىػػ ف الػػدأؽ محسػػؾد  ػػؽ السعػػ لأ ػػؾ   311  ص5  جبةةدائع الرةةشائعم الك بػػ ني  78ل
  تحقلػق: تبػد الكػرعؼ بػ مي السحيط الترىةاني فةي الفقةو الشعسةاني فقةو اإلمةا  أبةي حشيفةة ىػم  606لت ال خ ري الحشفي 

 .485  ص6م ج0  لطـ8114الجشدي  دار الكتب العمس ي   لركت  
 .093  ص4  جالحق مرادرم الدشيؾري  79ل
 .311  ص5  جبدائع الرشائعالك ب ني  ك  .45  ص4  جتتييؼ الحقائقم الزعمعي  81ل
 .078ص  القؽانيؼ الفقييةا ؽ  زي  ك  .88  ص5  جحاشية الخرشيم الخريي  80ل
  االختيةةار لتعميةةل السختةةارىػػػم  683لت الفزػػت الحشفػػي أ ػػؾ  م تبػػد هللا  ػػؽ محسػػؾد  ػػؽ مػػؾدكد السؾالػػمي البمػػدحي  مجػػد الػػدأؽ88ل

  6ج  العشايةةة شةةر  اليدايةةة  ال ػػ  رتيك  .88  ص8ـ  ج0937-ىػػػ0356دف قػػي  القػػ ىرة  مظ عػػي الحمبػػي  أ ػػؾ  تعم قػػ ت: محسػػؾد
 .414ص

  دار الكتػػب العمس ػػي   لػػركت  تحفةةة الفقيةةا ىػػػم  539لت تػػقء الػػدأؽ الدػػسراشد ي ك  .50  ص3  جاليدايةةةم السرغلشػػ ني  83ل
 .59  ص8  جم8  لطـ0984–ىػ0415

 .086  ص7  جالرشائع بدائعالك ب ني  ك  .875  ص3  جالفقيا  تحفةلدسراشدي  م ا84ل
 .873  878  ص3  جاليدايةم السرغلش ني  85ل
  شةر  التمقةيؼىػػم  536لت تبد هللا دمحم  ؽ تمي  ؽ تسر التَِّس سي الس زري السػ لكي أ ؾ   86  ص5م تم ش  مشح الجملت  ج86ل

قمي  دار الغرب تحقلق: بس حي الذ خ محسَّد السخت   .684  ص8م  ج0  لطـ8118ي  اإلبقمر الدح
 مؽاىبىػم  954لت تبد هللا دمحم  ؽ دمحم  ؽ تبد الرحسؽ الظرا مدي السغروي السعركؼ   لحظ ب الرُّتلشي أ ؾ  يسس الدأؽم 87ل
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ا ػػؽ ك . 70  ص6  جالجميةةل مةةشحتمػػ ش  ك  .383  ص4جم  3  لطـ0998  دار الفكػػر  الجميةةل فةةي شةةر  مخترةةر خميةةل
 .078 زي  القؾانلؽ الفقي ي  ص

 حاشةية العةدوي عمة  شةر  كفايةة الطالةب ىػػم 0089لت العػدكي  أحسػدتمي  ؽ ك  .86  ص5  جشر  مخترر الخرشيالخريي  م 88ل
 .85  ص5ج ىػ 0408تحقلق: أؾبف الذ خ دمحم ال ق تي   لركت  دار الفكر  الرباني  

 الخريػي ك . 75  ص3  ج  دار الفكػرحاشية الدسؽقي عمة  الذةر  الكتيةرىػم  0831لت ي  ؽ تر ي الدبؾاي الس لك أحسددمحم  ؽ م 89ل
 .90  ص5  جشر  مخترر الخرشي

 .90  ص5  جشر  مخترر الخرشيالخريي  ك  .75  ص3  جالكتير الذر م الدردأر  91ل
 -تحقلػػق: تمػػي دمحم معػػؾض  الحةةاوى الكتيةةرىػػػم  451لت تمػػي  ػػؽ دمحم السػػ كردي ك  .808  ص8  جالعزيةةز فةةتحم الرا عػػي  90ل

 .306  ص5ج  م0  لطـ0999-ىػ0409دار الكتب العمس ي   لركت   تبد السؾ ؾد  أحسدت دؿ 
شر  مشتي  اإلرادات السدةس  دقةائق أولةي ىػػم  0150لت  يمشرؾر  ؽ أؾنس  ؽ القح الدأؽ  ؽ حدؽ  ؽ إدرعس البيؾتم 98ل

 .078  ص4  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .61  ص8ج  م0طل  0993   لركت  ت لؼ الكتب  الشي  لذر  السشتي 
 .078  السجمد األكؿ  صياألردنالسذكرات اإليزاحية لمقانؽن السدني م 93ل
 م حلث   ء  لي : "كال يفلد ػ أي العقد الف بد ػ السمػ  ي السعقؾد تم و إال    زو".94ل
  ر الحقةؽق الذخرةية )االلتزامةات( دراسةة مقارنةةشر  القانؽن السةدني  مرةادم تدن ف إ راه ؼ الدرح ف  نؾري حسد خ طر  95ل

 .808م  ص0  لط  اإلالدار الث نيـ8115دار الثق  ي  
 م885 ت) خدػػرك -أك مػػشق أك السػػؾل   -دمحم  ػػؽ  رامػػرز  ػػؽ تمػػي الذػػيلر  سػػق هللا .75  ص6  جالرائةةق البحةةرم ا ػػؽ نجػػ ؼ  96ل

 .  تررؼ.068ص  8  جدار إح  ء الكتب العرو ي  درر الحكا  شر  غرر األحكا 
  4م  ج4  لطالسرػػشفم  دمذػػق: دار الفكػػرتحقلػػق: ل  ي وأدلتةةواإلسةةالمالفقةةو ـم  8105لت م كه ػػي  ػػؽ مرػػظف  الزحلمػػي 97ل

 .3193ص
شةر  ا ػؽ اليسػ ـ  ك كمػ   عػدى .  048  ص5  جبةدائع الرةشائع: الك بػ ني  عشغػر. ك 90  ص4  جمرادر الحةقم الدشيؾري  98ل

رد ىػػػم  0858لت  ػؽ تسػػر  ػؽ تبػد العزعػز ت  ػدأؽ الدمذػقي الحشفػي أمػلؽ    ػدأؽ  دمحما ػؽ تك  .848  ص6  جفةتح القةدير
 .515  ص4م  ج8  لطـ0998  دار الفكر   لركت  السحتار عم  الدر السختار

 : السرا   الد  قي.أشغرم99ل
سةةشؼ أبةةي م  875 لتداكد بػػم س ف  ػؽ األيػػعث  ػؽ إبػح ؽ  ػػؽ  ذػلر  ػػؽ يػداد  ػؽ تسػػرك األزدي الدجدػت ني أ ػؾ  م أخر ػو011ل

  3  دتػػ ب الؾالػػ ي    ػػ ب مػػ   ػػ ء  ػػي الؾالػػ ي لمػػؾارث  ج  تحقلػػق: دمحم محلػػي الػػدأؽ تبػػد الحسلػػد   لػػركت  السات ػػي العرػػرعيداود
  لمشدةةائيالسجتتةة  مةةؼ الدةةشؼ السعةةرو  بةةة الدةةشؼ الرةةغرى ىػػػم  313لت  ػػؽ يػػعلب الشدػػ ئي  أحسػػدك  .8871  راػػؼ 004ص

  دتػ ب الؾالػ ي    ػ ب إ ظػ ؿ م8  لطـ0986-ىػػ0416 ي  اإلبػقم  ماتب السظبؾتػ ت غدة  حمبأ ؾ  تحقلق: تبد الفت ح
الجةةةامع الرةةةحيح سةةةشؼ ىػػػػم  879م دػػػ  الترمػػػذي لأ ػػػؾ  دمحم  ػػػؽ م دػػػ   هللا3640  راػػػؼ847  ص6الؾالػػػ ي لمػػػؾارث  ج

ال كالػػ ي دتػػ ب الؾالػػ ي    ػػ ب مػػ   ػػ ء    0998ي  اإلبػػقم  تحقلػػق:  ذػػ ر تػػؾاد معػػركؼ   لػػركت  دار الغػػرب الترمةةذي
 . كا ؿ: "ىذا حدأث حدؽ الح ح ".8080  راؼ 515  ص3لؾارث  ج

 .075  ص87  جالسبدؽطالدرخدي  ك  .504  ص4  جاليدايةم السرغش ني  010ل
 بؼ رشد أحسدالؽليد دمحم بؼ أ ؾ  :أشغر. الحح ىذا القؾؿ تشد الس لك ي ا ؽ ريد. 487  ص4  جحاشية الدسؽقيم الدبؾاي  018ل
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السقدمات السسيدات لتيان ما اقتزتو رسؽ  السدونة مةؼ األحكةا  الذةرعيات والتحرةيالت السحكسةات   ىة(393)ت القرطتي 
 .004  ص3ج م 0  لط0988ي  اإلبقم   لركت  دار الغرب دمحم حجي تحقيق: الدكتؽر  السذكالتألميات مدائميا 

 .056  8  جالتيانالعسراني  ك  .49  ص6ج  شر  السشيااإل   نياية السحتاا  الرممي م013ل
  شر  الزركذيىػم  778لت يسس الدأؽ دمحم  ؽ تبد هللا الزردذي السرري الحشبمي ك  .837  ص5  جالستدعا ؽ مفمح  م 014ل

 .365  ص4م  ج0  لطـ0993دار العب ا ف  
 .456  ص8  جشر  مشتي  اإلراداتالبيؾتي  ك  .338  ص7  جالرشائع بدائعم الك ب ني  015ل
  الكةةافي فةةي فقةو أىةةل السديشةةةىػػم  463لت  عؾبػف  ػػؽ تبػد هللا  ػؽ دمحم  ػػؽ تبػد البػػر. ك 491  ص8  جرائةةقالبحةةر الم ا ػؽ نجػ ؼ  016ل

تقػػػي ك  .0188ص  8  جم8  لطـ0981ىػػػػ/0411  تحقلػػػق: كلػػػد م ديػػػػ السؾرعتػػػ ني  الدػػػعؾديي  مات ػػػي الرعػػػ ض الحدأثػػػي   8ط
  تحقلػق: كفاية االخيةار فةي حةل غايةة االخترةار م 889لت الدأؽ أ ي  ار  ؽ دمحم الحدلشي الحرلشي الدمذقي الذ  عي 

الػقح مشرػؾر  ػؽ أػؾنس  ػؽ ك  .859صم  0  لطـ0994تمي تبد الحسلد  مظجػي هللادمحم كىبػي بػم س ف دمذػق  دار الخلػر  
  خػرج أح دأثػو: الرول السربع شر  زاد السدتشقع في اخترةار السقشةعىػػم  0150لت  يالدأؽ  ؽ حدؽ  ؽ إدرعس البيؾت

 .465ص نذأر  دار السدعد ػ مدبدي الرب لي  تبد القدكس دمحم
 .407  ص01  جشر  فتح القديرا ؽ اليس ـ  ك  .817  ص3  جالفقيا  تحفةم الدسراشدي  017ل
 .866  صالفقيية القؽانيؼا ؽ  زي  ك  .070  ص8ج  حاشية الخرشيالخريي   م018ل
 .54  ص6  جالسحتاا نيايةالرممي  ك  .016  ص6  جالطالتيؼ روضةم الشؾكي  019ل
 .094  ص7جاإلنرا   السرداكي  ك  .866  ص8  ج  الكافيا ؽ اداميم 001ل
 .369  ص7  جالرشائع بدائعم الك ب ني  000ل
 .489  ص4  جاليدايةالسرغلش ني  ك  .00  ص03  جالسبدؽطم الدرخدي  008ل
 أحسػدك  .033  ص4جعمس ػي  تحقلػق: زدرعػ  تسلػرات   لػركت  دار الكتػب ال السدونةة الكتةرى ىػػم  079لت م لػ  ؽ أنس م 003ل

دار   الذةر  الكتيةر عمة  مخترةر سةيدي خميةلىػػم  0810لت الذػيلر   لػدردأر  السػ لكي  ؽ أ ي ح مػد الَعػدكي  أحسد ؽ دمحم  ؽ ا
 .848  ص3  جالفكر

السيةةذ  فةةي فقةةو اإلمةةا  ىػػػم  476لت إ ػػراه ؼ  ػػؽ تمػػي الذػػلرازي : أشغػػرد الذػػ  ة ي كالحش  مػػي  ف قػػ    عػػو  ػػ طق . م أمػػ  تشػػ004ل
 .88  ص8  جالكافيا ؽ ادامي  ك  .010  ص8ج    لركت  دار الكتب العمس ي الذافعي

بداية السجتيد ونيايةة   ىة(323)ت د بؼ رشد القرطتي الذيير بابؼ رشد الحفي أحسدبؼ دمحم بؼ  أحسدالؽليد دمحم بؼ أ ؾ  م005ل
 .38  ص7  جالذخيرةالقرا ي  ك  .080  ص4ج  8114  الق ىرة  دار الحدأث  السقترد

ىػػ 0357  السات ي التج رعي الكبر   مرر  تحفة السحتاا في شر  السشيااىػم  973لت  ؽ دمحم ا ؽ حجر اليلتسي  أحسدم 006ل
 .08  ص8  جفتح الؽىا الدش اي  ك  .80  ص7ـ  ج0983 -

 بمغة الدالغ ألقر  السدالغ السعرو ىػم  0840لت  ؽ دمحم الر كي  أحسدك  .487  ص4ج  حاشية الدسؽقيالدبؾاي   م007ل
 .586  ص4  ج  دار السع رؼبحاشية الراوي عم  الذر  الرغير

 .08  ص8  جالؽىا  فتحالدش اي  ك  .395  ص8  جاإلقشاعم الذرولشي  008ل
 .80  ص7  جحتااالس تحفةم اليلتسي  009ل
 .010  ص8  جالسيذ الذلرازي  ك  .031  ص6  جالكتير الحاوي م الس كردي  081ل

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
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تحقلػق:   اإلقشةاعكذةا  القشةاع عةؼ مةتؼ  م ىػ0150لت  يمشرؾر  ؽ أؾنس  ؽ القح الدأؽ  ؽ حدؽ  ؽ إدرعس البيؾتم 080ل
 .313  ص4  جالسغشي  ا ؽ اداميك  .334  ص3ج لركت  دار الكتب العمس ي   ىقؿ مرلمحي مرظف  ىقؿ 

 اؾؿ الحشف ي كالس لك ي  ي السدالي  ي مظمب حس يي الغلر  ؾاف العقد تم  إ  زتو. أشغرم 088ل
  3  جأنةةؽار التةةروق   : القرا ػػيأشغػػرم تػػرؼ القرا ػػي الفدػػخ  انػػو: مػػ  ذدػػره القرا ػػي: "امػػب دػػت كاحػػد مػػؽ العؾضػػلؽ لرػػ ح و" 083ل

. 888  ص5  جالرةشائع بةدائع: الك بػ ني  أشغػرك عمػو دػاف لػؼ ياػؽ".  . كتر و الك ب ني: "ر   العقد مػؽ األالػت0158
 .058  ص6  جالحق مرادر: الدشيؾري  أشغركتر و الدشيؾري: "حمو  عد تقده". 

  دمذػق:   معػي دمذػق  أطركحػي ددتػؾراه غلػر مشذػؾرة  ياإلسةالمنعرية الفدخ وتطتيقاتيا في الفقةو حؾراف دمحم بم س ف  م 084ل
 .38صـ  8118

 .058  ص6  جالحق مرادرالدشيؾري   م085ل
 .819  ص8  جالرشائع بدائعالك ب ني  ك  .818  ص8  جالتشاية شر  اليدايةالعلشي  م086ل
 .3194  ص4  جوأدلتو ياإلسالم الفقوالزحلمي  ك  .93  ص4  جمرادر الحقم الدشيؾري  087ل
 م السر ع ف الد  ق ف.088ل
  تحقلػق: دمحم تبػد القػ در تظػ   دار الدةشؼ الكتةرى ىػػم  ػي 458لت ليقػي  ػؽ الحدػلؽ  ػؽ تمػي  ػؽ مؾبػ  الب أحسدم أخر و 089ل

كأ ػػػؾ  .00891  راػػػؼ 881  ص6م  دتػػػ ب   ػػػ ب يػػػرط ال ػػػ ض  ػػػي الي ػػػي  ج3  لطمـ8113-ىػػػػ0484الكتػػػب العمس ػػػي  ل
ي   تحقلػػق: دمحم زىػػر اآلثةةارشةةر  مذةةكل ىػػػم  380لت  ػػؽ دمحم  ػػؽ بػػقمي  ػػؽ تبػػد السمػػػ  ػػؽ بػػمسي الظحػػ كي  أحسػػد عفػػر 

: أشغػر  كالحدأث الػح ح. 5844  راؼ 88  ص4م  ج0  لطـ0994-ىػ0404ب  تالشج ر  دمحم بلد   د الحق  ت لؼ الك
 اآلثارالتدر السشير في تخريج األحاديث و ىػم  814لت الذ  عي  أحسدحفص تسر  ؽ تمي  ؽ أ ؾ  ا ؽ السمقؽ براج الدأؽ

-ىػػػ0485تبػػد هللا  ػػؽ بػػم س ف كع بػػر  ػػؽ دسػػ ؿ  دار اليجػػرة  الغػػ ب ك أ ػػؾ  تحقلػػق: مرػػظف  الؽاقعةةة فةةي الذةةر  الكتيةةر 
 .043  ص7م  ج0  لطـ8114

 .51  ص08  جالسبدؽطم الدرخدي  031ل
  الكةةافي فةةي فقةةو أىةةل السديشةةةىػػػم  463لت عؾبػػف  ػػؽ تبػػد هللا  ػػؽ دمحم  ػػؽ تبػػد البػػرك  .491  ص8م ا ػػؽ نجػػ ؼ  ال حػػر الرائػػق  ج030ل

تقػي الػدأؽ ك  .0188  ص8  جم8  لطـ0981ىػػ/0411دػعؾديي  مات ػي الرعػ ض الحدأثػي    تحقلق: كلػد م ديػػ السؾرعتػ ني  ال8ط
  تحقلػػق: تمػػي تبػػد خيةةار فةةي حةةل غايةةة االخترةةاركفايةةة األم  889لت أ ػػي  اػػر  ػػؽ دمحم الحدػػلشي الحرػػلشي الدمذػػقي الذػػ  عي 
نس  ػؽ الػقح الػدأؽ ا ػؽ حدػؽ مشرػؾر  ػؽ أػؾ   859صم  0  لط0994الحسلد  مظجي هللادمحم كىبي بم س ف دمذق  دار الخلر  

  خرج أح دأثػو: تبػد القػدكس دمحم نػذأر  الرول السربع شر  زاد السدتشقع في اخترار السقشعىػم  0150لت  ي ؽ إدرعس البيؾتا
 .465صدار السدعد ػ مدبدي الرب لي  

سةةشؼ أبةةي م  875لت ي داكد بػػم س ف  ػؽ األيػػعث  ػؽ إبػح ؽ  ػػؽ  ذػلر  ػػؽ يػداد  ػؽ تسػػرك األزدي الدجدػت نأ ػؾ  م أخر ػو038ل
  دتػ ب الؾالػ ي    ػ ب مػ   ػ ء  ػي الؾالػ ي لمػؾارث    تحقلق: دمحم محلي الدأؽ تبػد الحسلػد   لػركت  السات ػي العرػرعيداود

السجتتةة  مةةؼ الدةةشؼ السعةةرو  بةةة الدةةشؼ الرةةغرى ىػػػم  313لت  ػػؽ يػػعلب الشدػػ ئي  أحسػػدك  .8871  راػػؼ 004  ص3ج
  دتػ ب الؾالػػ ي   م8  لطـ0986-ىػػػ0416 ي  اإلبػقمحمػب  ماتػػب السظبؾتػ ت  غػدة أ ػػؾ    تحقلػق: تبػػد الفتػ حلمشدةائي

الجةامع الرةحيح ىػػم  879م دػ  الترمػذي لأ ػؾ  دمحم  ؽ م دػ   هللا3640  راؼ847  ص6  ب إ ظ ؿ الؾال ي لمؾارث  ج
  ء الػػػػ  ب م    دت ب الؾال ي     0998ي  اإلبقمركؼ   لركت  دار الغرب ػػػػ  تحقلق:  ذ ر تؾاد معذيةةةةسشؼ الترم
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 . كا ؿ: "ىذا حدأث حدؽ الح ح".8080  راؼ 515  ص3كال ي لؾارث  ج
 .487  ص4  جحاشية الدسؽقيالدبؾاي  ك  .070  ص8  جشر  مخترر خميلم الخريي  033ل
 .019  ص6  جروضة الطالتيؼالشؾكي  ك  .055  ص8 جالتيانم العسراني  034ل
 .837  ص5مفمح  السبدع  ج ا ؽك  .365  ص4  جشر  الزركذيم الزردذي  035ل
 .049  ص8  جالبحر الرائقا ؽ نج ؼ  ك  .396  ص9  جشر  فتح القديرم ا ؽ اليس ـ  036ل
 .846  ص5  جتتييؼ الحقائقالزعمعي  ك  .357  ص3  جشر  مخترر الطحاوي م الجر ص  037ل
 .396  ص9  جشر  فتح القديرم ا ؽ اليس ـ  038ل
م  006الق تػػدة ل  دار الكتػػب العمس ػػي  القؽاعةةدىػػػم 795لت ر ػػب  ػػؽ الحدػػؽ  الَدػػقمي  ػػؽ  أحسػػدزعػؽ الػػدأؽ تبػػد الػػرحسؽ  ػػؽ م 039ل

  كعقرػد   النعظػ ؼ التػاثلر الر عػػي كىػؾ تشػد الحش  مػػي  أمػ  الس لك ػي كالذػ  ة ي ف دػػتعسمؾف مرػظمح التبػلؽ  كالحشف ػػي 865ص
معجةةةػ السرةةةطمحات م  0993نزعػػػو ل : حسػػػ د أشغػػػربػػػتش د كدميػػػ   سعشػػػ  ثبػػػؾت الحاػػػؼ  ػػػاثر ر عػػػي  يدػػػتعسمؾف مرػػػظمح اال

 م.54-53م  ص0  لطياإلبقم  الؾالي ت الستحدة  السعيد الع لسي لمفكر االقترادية في لغة الفقيا 
ـ  8115   ػياألردن  تسػ ف: الج معػي األثر الرجعةي وتطتيقاتةو فةي األحكةا  الذةرعيةحسلدة  أ ؾ  تبد الح  ظ أؾبف تم  فم 041ل

 .01ص
م  0لطـ  8119   لػث األ كػ ر الدكل ػي  ياإلسالممؽسؽعة الفقو   دمحم  ؽ إ راه ؼ  ؽ تبد هللا التؾعجري : ىذه الق تدة أشغرم 040ل

 .530  ص4  ج303  ص8ج
محسؾد  كزارة  أحسد  تحقلق: د. ت دلر   ئق السشثؽر في القؽاعد الفقيية  ىػم794لت  در الدأؽ دمحم  ؽ تبد هللا الزردذي م 048ل

 .419  ص8  جم8  لطىػ0415 ي  الكؾعث  ماإلبقكف د األكا ؼ كالذ
 .65  صالقؽاعدم ا ؽ ر ب  043ل
 .069  ص3ج   السظ عػي الس سش ػي الغرر التيية فةي شةر  التيجةة الؽرديةةىػم 986لت زدرع   ؽ دمحم األنر ري الدش اي م 044ل

ألفةاش فةتح السعةيؼ لذةر  حاشية إعانة الطالتيؼ عم  حةل ىػم  0301لت  ار تثس ف  ؽ دمحم يظ  الدم  طي ال اري أ ؾ ك 
 .086  ص3جم  0  لطـ0997  دار الفكر  قرة العيؼ بسيسات الديؼ

 .58  ص5  جالسغشيا ؽ ادامي  ك  .053  ص8  جالكافيم ا ؽ ادامي  045ل
 .300  ص0جم  4  لطـ0994  مدبدي الرب لي  يةاإلسالمالذركات في الذريعة تبد العزعز الخ  ط  م 046ل
 .086  ص3  جإعانة الطالتيؼال اري  ك  .069  ص3 ي  البي الغررم الدش اي  047ل
 .337  ص0  جالذركاتم الخ  ط  تبد العزعز  048ل
 .011صـ  0985   الق ىرة  دار الشيزي العرو ي الؽجؽد الؽاقعي والؽجؽد القانؽني لمذركة الفعمية  مفمح تؾاد القز ةم 049ل
 .017-015  صفعميةالؽجؽد الؽاقعي والؽجؽد القانؽني لمذركة الم القز ة  051ل
 .337  ص0  جالذركاتم الخ  ط  050ل
 .38  30ص  معيد ال حؾث كالدراب ت العرو ي  األردنقانؽن الذركات في م  0978حدؽ حبلب حؾا لم 058ل
 .048  040  ص6  جالحق مرادرم الدشيؾري  053ل
 .001م  ص61  الق تدة لالقؽاعدم ا ؽ ر ب الحشبمي  054ل
 .37  ص6  جبدائع الرشائعالك ب ني  ك  .039  ص8ج  ديرشر  فتح القا ؽ اليس ـ   م055ل
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 .379  ص3  جالدسؽقي حاشيةالدبؾاي  ك  .54  ص3  جالسقدماتم ا ؽ ريد  056ل
 .508  ص6  الكتير الحاوي الس كردي  ك  .36  ص7جنياية السطمب  الجؾعشي   م057ل
 .373  ص5  جاإلنرا السرداكي  ك  .89  ص5  جالسعشيم ا ؽ ادامي  058ل
 .38  ص6  جالرشائع بدائعالك ب ني  ك  .058  ص3  جاليدايةسرغلش ني  م ال059ل
 .886  ص4  جالحقائق تتييؼم الزعمعي  061ل


