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ا  

 ام ره ر ع ا أ ن اأر  .  ن   ط نا   ا

أو أم  ن . داب م   ا واأاو . ن امن  ا  أو أن ا  وع  

 ا و دا و    روا  م .   ة أ ا  او ه

امم  ض أ ا   اف ا  ا أو ا أو اا اي   أطاف 

ا اي د م ا     راء دا اتآر ات وأر و  أو. ااع 

  ا ن يا اا  أوا مما  ، مما   و و ن أن  .أي 

 ا   وع واا ا م    ا ن ياا   ن ذاو ا  ،

 ا  نا  و   ا  و د   ثأن م وط اد وا و  ن 

   اا وا مما   ، أن   وطو امما    

 م  وطو  ا اء اا ، ا ن اأ  ل   وأ م  و

و أن امن اا و اام أى من اردم وا . اري أ اذ ازاق 

 اا    ا  . ا ار وا    و  اع اأن ا و

 ر  ا أ ر  اا ، اان واص و     ن ا  وارض 

ع  ما ا   ه ا  ن امت ا أدق وأ   م ت 

  اا ا ج ادة وو  ،ا ا و و عا ا رمء إ 

ام  ق اا   ولم ث ا  دا ز ، وا ممول اا ا

 و وا  دا ا و ، ا  وذ ا ن واما  و ما

 و ا و   و دور ا ن واما  دابوا ا ا ا ا  

 ت اا و ا ا  و ، ا  ،   نرد اق و إا 

 ت وا  ي   ت ااداوا ا و ا  أ ا.  

  

                     ا 
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 اول أ  

من وا وا و  ا اد  

ا ا  ولم ا  و  ن وما   ا و و ا ا   

- : ا ا       ع  ا ا ن و ام  

 ا اول 

و ا  ن واما   

 واط ا  وذ ع ا واط ا      و م

ا  ل  :-  

 اع اول 

و ا   نما   

 ا  عا ا  ولموا  : -  

 ا   :ر  : ه ه - رعا  فا -، ا د ، و   

  ة ن و.  

.ي ه ا أ: ل/ اة ، وا ، وم ا  - أ   

.، وا أ  ا ، :ل  ، وااٍ، و ا – ب   

. أي   أ  : ا ،ل - ت   

.اي   ار، ل ي  اع  ا –ث    

 د  ٍاذا  و            مو را توا ،.  

 ِوا–  ا – دةا.  

.  اي) وٍام ول ل ا:(ا ، و ورد  ا  –ج    

.)١( ة ، واة    ا أي :ا ، ل –ح    

 ،دا ا  ا   اد  ة وموا وا وا ا ا  ا  ، ا

  . )٢(  ر  ا أو ا   ا  ا

                                                           
١-دا  ا  رد،  اا أ ا -  من اموا ا ا  رم درا)اي واي واووا مو وا موول ، ) اءاا

 ، ما وت  ٢٠٠٢ا ان ، ص  –، دارا١٠٥.  
٢-را رء ، اا وا وا ا اما  رم درا ت وأادر ا من امح ا  ا ،  زوا  ه ١٤٣٢دار ا

-٢٠١٢  ٣٩، ص.  
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ا ا :  ت ف ا دة و  ناح وان وامء اا  

ا م ر و اء  ف .  من ام اموامن ام اردم وا اول  ااق 

       . مما ا  ا   وف     ا او

ن اق  ام ا و م أ  ا ،اق ا ، ن  وق ااح   اق و

 أواراد أو م اء اام   ا ن ا و أو ام اء اام  .   ا ا

 او م  اء اام  اراد ا م ءا  أ وا ، ا  ق أن ا و ،

  .) ١( إذ   اق ا و   ا .اق 

 ف ا    أو أ إراد  مآ ممر اه أ م اًء أو اءاإم  ر

  )٢(.م أو  أو إمءه 

 ل ار اب ادر  أ ا( امن ام اردم ا  ) ٨٧(و  ادة 

 و  او ا  و  دا  هأ  و    اا . )٣( 

  و م اع اب  :اا ار  و  ل ا ا ا  درا  هأ

،  دا ) دة )٧٣ا  ان  ٢٦٢ا .ع اا   و ا: -  

اة  ايو و  ا ان ص اع اا.،  ارادة واة أن ا ارادن ن ن -١

 ، ا ا    رادة اوا ا  قا دة ،  ء ا  ا ان ذ

 ن ا  د ا   ونو ا  ن ا ا نو

 ت ااام م ا ا  قا م ماء أ وا  ارادة  م  أرادة أن

  م و اوا ارادة اع اا  ا أن  ا ا .  ا  ص

  ه ما ا   رفا اد ارادا  ت ااا.  

٢-   اع اان ا د ا ا اا دون ا ا د ا ا ا

، أم ا   ل با ار  ، ا   تاا    او  

ا  رزا ا دا  هأ  أم   ، أ   و  ا   ا  أي أم 

 ا ز ا.)٤(    

                                                           

١- ، رم ت دراادر ا ق ادر ا ولء اا ، من امح ا  ري ، اا   را وا ء ، اا

٢٠٠٨  -ص  ه ١٤٢٩ ، زوا  ٣٦، دار ا.  

٢- ي وا او ا ارا ا ، ادر ا  ولء اا ، اا مون اا  اا م ا ، ا ط 

.١٩ از ص –رع ا و  ا  اب ، اة درب ااك  –امم ، اد   

٣- تا ا ر ، ا  أ، زوا دار ا ، ادر اص  ٢٠١١- ه ١٤٣٢ ٢٩.  

.٢٨.-٢٧ص. ١٩٧٦، ط  م ا ا وا  ا اا ات اا–، ا ا ات در اا  ار   امن-٤   
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 ا   ت ة دواع اي أورده اا ، و   :  

ن ام اا م ري  اي م    اان)٢٦٢( ادة رد اا  اإن   -١ 

  ردما من اما وء  ا ) دةب  )٨٧ال و اا  رة ا  ، دون أن

  . ا  أ  ط   أن  ا وان أن   آ ل   و

٢-    ان اما  اردا ان ا)ا  (و)ق ا(  نما   ا 

    يا ا مر  ا  ء  ا  ) ا (   

 أ  يا ا ا    دا   و ،)ق ا ( رهأ  ذ  ا

 ان وا  اوا  ا ا ا ا  ى١(ا(.  

٣ - و ردما من اما من ا ما اا  نا   رادة    غ ،

 ا ا ن  .اري ول ذ   ، ره رج داة ا  ،   امن ااًء

ط ارا  ا  أم ر ،  مما     ارادة ، و  دة ا

  .أ مم  ا اي  ااث 

اردة  ا  ،  اد  ج  أن ا ) و  أه  اد  (إن رة  -٤

و ، م   م ، و ا  ا ا ا ا   ر ا،   لو

  . ) ٢(ذ ا اف 

 ى أن ام اوزاق أما ذره اأ    رى أا  م  اراد ا

  .)٣( أو م ، أو إمؤه ،   إمء اا إاث أ مم ، اء ن ذ ا

  - : ا  امن 

 فا، راد ا  ر  ا  و  م  عا ن  وم :

  و  : ، م   ا ن  ف ا ، ا    ذ و ، ا و

 ف اف: واا   ةي  وان ا ي ، و نم    إ ا  ا

 رف وا    يه ا.  ا ن د ا .   أم  و   ا و

     ت  اا  ادا  د  ة اا او ا     

                                                           

١-- ، ر ا رار اصا ، ٤١ .  

٢-، ر ارى ، ااا   ر٣٨ص  ا .  

 

٣- ، مء اا ، ا ت ما  ا ا من امح ا ، رىا زاق أا  ا رات ا  وت

. ٨١ص . ١٩٩٨ن  –   
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 ته ا  م  و اراد  در م  ىو ا ا  در اراد م

  . ادر اراد ا ارادة ادة و ا اء

مع اا 

ا  و ا  ا  

  . و  اص ا ا   :ل ا اا  اح ء ور   

 ا   :  ء نما  اا   ، هو  أ اا ا  اء ا ، أ 

 اا ان ا اء ، ورق ، واوا ، ت داوا اداء ا  كت، وا  ، أ

   ، و أن ن أ  أراد أن   –أي اء د  -ه ((ل ا  . اا دم

ا  اد  رم  و ، (( ونه اذ او    )د اد  . )أو  أم

 ، وا ، ح ، وان ، واا ، ت  ووااوا ، اا  ت١( ا (. 

    ا و  صء اء ا ، ه ا  أ  ءا   ا ا  ن

 ت اا    ا  ا راد  أو وا رادة ا    اًء در

 ط  .  إ  ءء ا     يا ف اا  

  أ  ، ب وطإ   ر ووا  ل .   ر م ن ا أو و

ه اأ     .  

 ا ا ا ذ و ، انا  ف ا دة  إذا )٢٦٢(   رة م)  درب اا ار

ل ا ا ه أأ  و   ا  وا  اا ا  و  دا   و

ا ( . ا ا ف اا   ن م ر  ةارادة ا  وج ذ  و ،

   ءأم  دةرادة ا ، وا ر واوا أن ا ذ و ، ا  ذ 

 ا  وا ا ا  ط  و. ن اء وان ا ذ  وا  ا ذ و

  ولا  ا  وا ، ف وارادة ط  را ا.  را ل وب واا و و

 و أي و ا وع إما ا   ه  ا ت ا  ا   نو

 اد  و و   او ا  و  ار اب وال ظر أ . ه اف ا

ج ا   ا ، أ اذا   و وج ا   ا ا  اي ا.   ة 

 ر أ   ا    و  م دأو و   ل ل ا ن ا

)٢(.  

                                                           

١--  ا  راص .دا ، ر ا١١٢- ١١١ا,  

   ز   اي ، ا اف  امن ام اا درا رم ، ر   ا   امن وا-٢

 ح ا–  ، ٨-٧ص. ١٩٩٨ار.    
٢
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   فا وأو  نما  ا ء ا  :  

 ١-  ا إراد ا  مما و ا أو إم  أو أو م اء اإم  أ  ،  و      

.  م اع م ا اق ا   اق م   ار اري ا م اء 

 .،   ا ر اق اراد  ذا و اق  اراد دون  او ا  مد

 عه ا يا طا ا  مما  ا  ا   ار ، اأ و ، 

 وا  ف ا رادق اإ و دإ، ا   ء ا   وا ا

 را روا ، ي م  مما ا     ادها      م

  .  اطا

٢- و ت ااا   ا ا  ق ام     م اًء تأا  

  .  و و اظ ادرا، أو  ات ،  ذ اء  أ و اء   ااد

  دا  ن  زواج   أ  ، ت اة ا ت اا د ون ا

 رأ  رعا ع إأوو ،   ة ا   ، نما  ا أ اح اا

، دون روا من ا ، ت  ا  أن ا  إ ات ا   داة روا امن اص

، واق  اظ وا  ، دا  امن ام ، وا  ا وم    اول

  ا ا  ن ا واا  ق ام و ،   أن ا  

ا ق ا :اءا  وا  ١( ا(.   

    ا     ا ا  ا و ام مما ا  ا   ن

 ا  -  قطا -   صا   -  راد  اي–  و م ذ  ا  ا

 صا ا ا ده ون ورا  ا ا   ه او   ا ء وا  

 ص وي و واو ا و أ ا  ءوا ح اا  أن ا ن إ وما ا 

  م اء   ، صأو ا ، ه ا   ن ٍ و ،  ر ورودأإم ن أ ه 

 ه ا     ءا ا  ل ا ندة إرادة اا ا      ،

ف   ، و ا وا ا    ا ات وإن ا اطق م  اوط اص 

ء واا    د ادأن ا ) َِھا الَِّذیَن آَمُنوا أَْوفُوا بِاْلُعقُود  ا ا ا رادة  . )١٧٦اة ( )َیا أَیُّ

 ن ا دة وذا أذا ار ن امن ا    ا ا ا     ر إذا

م  ر ام    ار    ٢(.ا(  

                                                           

١-  ر اي ، اا   ٩ -٨، ص ز . 

.١١٥ار   ا  دا ، ار ا ، ص  -٢  
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  ا ن ا وإن ا  ا م ا ا ء ا رة ن دا ا

ا و رة  وب ا و اة وب اض  ب ا وب ارة و   مق

 ا   ان أراء إ ،    ا ا  ، ا   دأو ا

 ء ام ةا و ا   مما ر اظ و  ما اما    رأ

١(ا(.  

وقد  وث الفقهاء حووقد وضع فقهاء اإلسالم نظاماً على حدة لكل عقد معروف في عصرهم، ويمكن للباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة هذه األنظمة، وبح

لباحث أن يستخلص نظرية عامة للعقد من جملة هذه األنظمة، وبحوث الفقهاء حول وضع فقهاء اإلسالم نظاماً على حدة لكل عقد معروف في عصرهم، ويمكن ل

وبه يمكن االنتقال من الطابع االستقرائي والتحليلي للقضايا الفردية الذي سار عليه فقهاؤنا إلى المنهج . تعريفات العقد، وأركانه وشروطه، وأحكامه التي قرروها لكل عقد

وبه يمكن . ل تعريفات العقد، وأركانه وشروطه، وأحكامه التي قرروها لكل عقد.ة التي يسير عليها اآلن فقهاء العصر الحديث في القانون وغيرهالتركيبي أو النظريات العام

عليها اآلن فقهاء العصر الحديث في  راالنتقال من الطابع االستقرائي والتحليلي للقضايا الفردية الذي سار عليه فقهاؤنا إلى المنهج التركيبي أو النظريات العامة التي يسي

.القانون وغيره  

 

 

 

    

   

 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                           

. ٤٠ار ر ا ، ار ا ، ص  -١  
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ما ا 

 ن واما  و ا ا  

ع ا  م و  وذ  ا طوا     ا طوا

ا  ل  :-  

ع ان:  ولاما  و ا م.  

 مع اا :ا  و ا .  

 اع اول

  ا و  امن 

  يا اا  و ، مأر  ره ر ا   اع اا   ا  

  .ا اان د 

، ا  إا ا ، و أ إا م ا  ا امم اي أراد ان اان 

م اإ ا مما ، اا أي مع  ا ا  ، رادق اإ   أو ا

 أ ،  ادا مما اا  ، اا  داء ا يو ا ا  ا   ء م

 اإ   أي ، ا    ا .   ا    ض ، أ أ م  ا  ،

 ااا داء      ا اا  ، يوا اا    اا و ، ا

 ا د  ي١(ا(.  

    روزاق اا ذيا  نا  اا ء    ا  يإذا . ا 

  ٢.  إ  م   ، أو  ، أوع اا وا اع أ أن ن 

  اا  ن دةو ا  ا     اا ءءإ ا  ء  

ا  أو ا .ا ي ا   ا م   اا ا ا اي ،  مل أن

  ل أنم ل ، و ء ولاا لاء ا  وا   ول  .   عأو ا

 ا  ا ا  رةا م او  ع ا  ا اا  لم و ، ا

 ا   اد .ا ا مما ا   ا  وأ    ، راء ا :    

ا  ن ا   ار ول اا ا  ن را  ل ، و رة أو  .   

                                                           

١-  اا من امح ا  ا ن اح ا ، ا  ول –اا ا-  وا ا ، ادر ا٢٠١٢  ، ريا – 

.١١٢رع ا ، ص  -اد  

٢- ا رات ا ، ولء اا ، ا ت ما ا ا من امح ا ، ريا ازق أان - وت٤٦٤ص ١٩٩٨.  
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ا  إن    ن  و ، اا  أ     ذا   اا

  :ن ا امم ا   أطاف ا  امن و ،   ا طن 

   .)١( ا       اة

،  ا  ا  أن   اا ا  ذاك اا نإذن  اا    ا ، وأ 

 اا  أن وأن  ، ا  ق ا  ا   اد ا ممى . او

    اا  أم   ا  ا ام ام وا    ا أن وا

 وظ ، ا  وأن ا ا  قأن ا ام  إ أ  اأن ا اوا ، ا 

  وإ   ا  ا ره ، وأ  أ   اف ، أطا  إ ا مما

 ذا اا   ا   ا أن ى و م أ اي  ا ، اا  اداء 

،   ذ ن ا  ت أماء اإم  اراد ا  ن و ،    تاء اإم

ا    ن إذا إ  وره اوا ،،  ا  دن و ذ  ًءة و ط 

أ .    اا  م ا   ذا   د  ا ، و ز أن اا و

 ذى ا ، اا من امر ون امأن ا ، ا ا     :   وا

   موا ا   ا  وا ا  ا  ء ، وة ا٧٤(دة ا (  

: د ا أن .:  

و  ، و ود أ ض  أو  ض  م أو را ،  ان  -١

  عم . 

٢- ا  ض و  عم نرةض إ  رة أوإ. 

٣ -   أو   و. 

من أو  أ ن اا    ء أن د ا  أي (:  ) ٧٥( ء  ادةو

 أو دة . دابا  ء ، مة اا ١٢٦( و (  :) ف ا   ا  م اا  

 ن ن ا أن و ،      ، أ   أو أي ،  أو ن أو د  ،ن أ

  أو إ  ن (  اا من اما أن وا ص اا   ا وا

 اا  أ ا  ر ن ا أي إذا ، أا    ،  ا ا ا  ا

  ا وارض  اان  ءأدى ذ ا ل اار ، ا   ، و  أى 

 ان ، صوا  اا  ره ر   صا أ ا  ره ر ا )٢(  

                                                           

١-   اا https://talib-droit.yoo٧.com/t٤٤-topic    .  

٢-اد ا ، ءا  ، ولا  ا ًء ، مو  اا من اما ، ا ظ زي – ص رع ا٣٨٨-٣٨٤   
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 ا  نوما   ره طوأ أ  و ا   أو ،  دا    

، و ) ا) و  أه  اد    إ  ا م أان  اب وال 

 ا  ا  ا أن  طا وا ف أ    وا ا  ، وط

، ا    ا  نوا  بوا ا أ   يا  م   أ ، ا ا

،  اع  ا ا  ا وامع ، وا   ارا واة وارة وار ن 

، م  ، و   ا ًء  ا ة    ارة و   اع  او

 ، وأ ا أ    و ا  دا  أم  . ءا إ  ا أو  ن

  ان إذا و ر إو  ل إ(اب و (  د و) د .(  ء و

  ا   ف ا ن   ، و أن ن   :  اان أم ) ٣٠٢(ادة 

 ا ن أو د  أو ،  أو  و ا    ا  أن  ا   أ

 ة  وا ، دف ا  ره وأ  ن . وا وا ا   ن ىوأ ،

و ا    ، أي   ا ون  ، .ن  اأة   ،    اواج 

   ذا ، ءا    ط ن ا  و ، ا  د أن   )١(.  

 ءأن ا    أو   ن اَء ا   اا  د ق اا م ء، و 

 ا  ، دةا  فا   ء  وا وا و أن   ا ا

 ا   ن يا  لن إم ا ا أ ، ط   أ ا    ا

 ا د  اا   ، ا ا أو ٠ار واد   أ  ا    ي

 ، را  رد  ر   ا  ير واد   وا  يا ا 

إن  ا   أي     أن     اء  را   در 

تاا  ء  ن وإن  أ  ى يا  ،   تاه ا   رة

 ا و ا  رةه ا  ي إ   ا اا و ،   وف  

   رةة ا )٢(.  

  

  

  

  

                                                           

.٣٨٩ا زي ظ ا ، ار ا ،  ص-١  

٢- من امح ا  لا ،  رقر طا)  دراوا ا  رم ( ا ز  ، د اإم

.٢٦٠، ص  ٢٠١٣وت ..واد ش  
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مع اا 

ا  و ا  ا  

 ا ا  ا :-    ا  وو ، أ  تن آ، وظ  ره ، و

 و ،    واجا  أة    نا  ،  ن و ،  ، ةا

  .)١(ور وارات و ا  إرة ال 

، و      أو    اق اء اد :-  ا    ا ا ن

ع ا  اء ا و   ن أن ا  ُو ،  ى ط  نو ،

ا  ّن اوا ا   ٢)(  ، و .  

  ا  ا:-   

 ا  ده ان وده أو إو  إذ ، ا   ا ن  ، و وإن  ط  إ

   ن و   داا  دد ،  ا دا  وا   و  ا

 را   .   د)ا  (ا ا  مت ا  ا  ا ه و و

ا    ا ا ا و و ا  دا   أن اإ ، ا  دوم

. م أن ن    ار  ا و  ز ن اد    ا وه 

  ر  د طو وا وا ا  ز ان ط أن   عما  

  ورا ن وان ا ا ل   ن وأن ،  م ات اا   

 ب وا   إذ  اا   ذ  .  ن ا إن  ا م ا ا

  ن ا  وأن زا   ،  .  ا  ن   اا ا  ء و

 وا   و وطو مرو وا     ا ا  و أو   هو ،

  . )٣(  ااو  ا واد  ا م

  

  

  

  

  

                                                           

١- مول ، اا ا ، ا د اا   درا ، ه اأ   رص٢٠٠١ – ه١٤٣٢ا ، ١٧٣ .  

٢- ht t ps://e٣arabi .com/.  

.١٥٤-١٥٣ار ا ، صر ر ا ، أ -٣  



١٢ 
 

ا أم  

ا و    ن ووما  ا ا  وا  ودور ا

ا ا   ا  

ا ا    ا ا :ا  ولما و ولا     و

دور  و ا   ا ام  ا ا  امن وا وا   امن و

 ا ا   ا.  

  

  ا اول

 ا و ح أن م ا ا  ولمو وإ ده وو    و

    دي ا ب ااوا  ا     ا  وا

  :وذ  أر اوعط أو ا اض ا   أو ا امن 

  

  اع اول 

  و ا  امن 

 ا  اا ء  ا ا   يا . ذ  ىوم  اا  ر أن ا  و ا 

  أإ  ا   يا اا  . اا  ن  يا   نما.  

 . ن ن ا  اان  يأ  اا ا  .ف و  إل أن ن 

 ا    وو  ا  دة م .   اءه و ا  امن 

 وط يا اا .:  

١-  ن دا أذا ن أن  أو ،    ن إذا ،   أو إ. 

٢-   أو  ن أن. 

٣ -     ن ١( أن( . 

  :.   د   ا ذمه او   و 

                                                           

١ -  ا ا  رم درا ا ا  در ا ، رىزاق اا–ا - تدرا  ا  ات اع ا

 مم٧ص١٩٥٦ا.  

  



١٣ 
 

ول اا  : ن د أنا  أو دا ا.:  

  ءإذا ورد ا ا ا ن أن ء  ، دان ا أن  ك أو   أو وإذا ورد 

 كا.  ا  دا  أو ، ا اإ  دا ن د أنا  و .و 

  اهم ص ، وا   .  

 ا اإ  دا ا :  ان اا  ءإذا ا أن   ا اإ  د 

ءا   أي  اا و   ، د  .ءوا  و  ن  أن د إا 

 ا   و دا ن أو ، أ .  ه أن   ول أنل ا    م

ه ا دو    ،  أ م  .     أن أ ل ذو   

  ،  أن ان ن  م  أن ن ى  ن وول ام   .  أم  ارث

 ا .  

    اا . ن ا دا  ا    ذ ن ذ   ا  اأ إذ

 و ا  ك ا ، ك ا  تاه ا و ، ا  يا  

 ا  ا .   كن ا ١( وإذا( .  

ن ا  أن  ر ي ن ه ا و  كن ا و   كن ا إذا

  اا    ا  أو أن ، ءر ذ   إ ا  و ا أ 

.  ن ا ا ال إذا أا  وك ا  ن   ا  ء   دا 

 ا ط ، م ا اا   ا  إذ أو إأ ك ا نء  

  ط ن  ، اا م  و ،د   م و   ن ان ا  . 

 إذا ،   ن اك ا  ء ا  ا   ا ا ط ٢(وذ(. 

 ما ا أ: ءا ا  :  ا  انا  ءو د ر أمإ   اإ و

 ، ا د و  وأم ، ا   أم    ، ا ن ا ه ا و

   انا  و د او  م  ن د اام   ، ا  أو أ

 ط .  ءأ  ا  د اي إوا  أم  ءا  ارادة ا ءا 

  مم.ا  أن  ءم  دا ا   ا  دهو  وإ ،

م  ر ا  ، ل ذو  ا   ام  ، ؤ    و ، 

اء  ا ا ا ن ا  .أ  ، ا  ده رن ون م  

                                                           

ن امح ا  ا، ا ا راد ا مما ا ، ادر ا م١٨٢-١٨١ص.  ١ -  

.٤٧١ص١٩٩٨ن -اازق أ اري ، م ا ، اء اول ، رات ا ا وت  ٢ -  



١٤ 
 

 إ و ط  ن او     ل ذ .ا   يا ا  

 ا  اإ  دا و د او اة ا  وإ ، و  ة  ا

ن ا أن ءا    دا د اإم و .     أن   أم

 أن اع ،   ا  اال اأ  اع اا  .)١(  ا ا وار

 از ا   م ط   أ م و اا من اما و  اا 

ال اا ي ووا من امة ا ،  ا  ة اوا ، ا ا 

  ر أن   نو ،  و ن . اما    از و يوا ما

ال اا  ا  ،  رة  ال اا  ا  د  وراء 

ه أي       وإ أ.ا ء  أ اء ان ) او ط)ة 

 ا إن ا و   اء ا ا ووا  اي و ا ء ا اي  و

 ذا  ا اإم   ا ا  ،و   ا  ير ا  د  إو

 ا ، ا ال اا  ازروا ا ا   ن ا أن  .دةءت ا      

)١٢٩(  ا م إمأم  م  ، ا ا ا) زأ و و اا  ن ن

ع اا إ از   . )ا إذا ن  ال  ا و  م  وار

ا ن ا أن ال ا روا  م  .  إن ،  م  ا  دوا

ا  دهد و  في اا   ت اا ا  دا أن ا  

 لأو إ  م   ن ا  و ،  ءه  را  ع ذا 

 او اط    وده وء وا  )٢( .  

   نمأن ا ا  ا  راتء ا  أ    ، الا 

ا ) دة٦٠٩ا(ا ا  ا و ، اا من اما   . م  مة اا

  ط     )أن ا  ا إمن   اة ط (م  ) ١٢٩ادة (

  وا ا . اروث م  داب إذا ر  اارث ، و  ا إذا ر 

   ةا ا ا و ذ ر   .  أن  ذ  رزل اارث أو واا

 ر ةو  اث  ول إ   . و ا ا  و   ة  را 

ا  رض ، دابو   فع او  أال اإ  .ف وا ، ن م أ ط ن

 أو ر راأو إ  ذ  أو  أو  أو  أو .أ  ن  و اًء ف إا  ن

                                                           

 ١- ، ر ارى ،اا   ر٢٢٦ص  ا                                         .                                                            

  .٢٧٠- ٢٦٩ار طرق  ، ار ا ،  ص - ٢

  



١٥ 
 

 ا م  أ ن وار أو ارث . أن ا اًء فا  ن أ  و ا   

١( م ارث
(.  

 ا ا  مإ   ا ك  :أ أو ا ا ن ك أو   إذا ورد ا  ا

 ،    ن ذا  ن أن  ط أو) ١ف ١٢٧ ( ذ  و  مما ا

وإ أن  ا ط ا أو ا ا إ ا أو م ، و.  ) اا(ام رة 

  .  ن ا  إذا    ور اس  ا  اي ورد  ا. امن 

ا إ ءا ا  ، ذا    ا  .  لأو و د ا ه ا 

  ا  ن   أن  ، ذا  ا د ا أي ا  . ءا  أو أن

 . أن  ر ا و عا  ن  اإ  ا    ا

ل ذ ا ب ا ا أو ا أو أ اا ارة ، .  ذ    ا و أ ا

  ءأ. ، ا اإ  ا    ا  ه ا   أن   

 ا ا  ز اعا  ا  .ن او م     إذا  ع ا 

   أن    لو    ا      ،  ا

  ء ا  امد ، و اا  اا اع  ا    .  ه 

 ا.  ن ا  و اض ا أن   أم إ ،  اا ا ن اا  

و م  ذ  .  ا ل ذ أن  أ   ز أ م ار اي 

  ا دون أن ن ا  ذا  ن  اأ إذ( م ) ١٢٧(اة ام  ادة

ل . وا امم  ا  ا امن  . ) ا وا ا   و ه

  أن ذ فا ر  لا ا    ف إما   ة اء ادة ام

  ذ  وا ، ا ط ا  نما ءا  .   ف إذاا  ا  نم

 دةة اا  .  ا ا ا  مما ا و .  ا  

   م د إذاما . و ا   اا  .    ذا ،   م إذا أ

 ا اا ا  م وإذا ، ا  ون      و ،  

اف   ل ذ أن  .  اي أ م  اا أن ض اا  ار 

  .)٢(  ه اة دون أن    .ة

                                                           

.٩٦وا اي و ط ا، ار ا ،  صر ا ا ا -١   

           

.١٨٦-١٨٤صمن ام در اا ، ا امم اد ا  ح ا ر ا ا ،ا -٢.  

اول ار   ارى،ا  ح امن ام ، اءاول در اق ا در اات درا رم،اء -٣   



١٦ 
 

ما  : ا  ن أن   أو :  

  :  امن ام اا  )  ١٢٨(م ادة

 رة إ أ إ م  اا   م  ا اًء أن  أن ن  - ١(

أو  ذ . اة   ذ اره إن ن  ارات اص إن ن دا و ا أو ن أوف 

 ا ا   ، ا  ا   ور وا .  

٢- ا   ن ا أن  أم  و  و أ .  

٣ -ط  ا     ن ا ذا)١( (  

 ن ا أن    ن و ، ا   ا     أو  ن إذا ،

 د اإم و.  وا   ن و أن ات . أو   أو ،    ع ، أو

  ا  إ.  ا نو ات  إذا   .ات ا ء ا ء  أو

 ا . ء اا  ت ءا         ، ذا  

 و وت أ  و ا إ و ، أ   ءا     ،  و

 . ا  وا ،   راتات اطوا ،  .رت ا٢(و( .   إذا ء ا

 ا  ءو أو ا   م    رب       ا 

  ا و ذا ه  ءو اء ، رات   وا واط واا واات 

    م أو ا    ب .ا  إن واء  أ 

ا ا ن فء  د و إا  أو ا ا .  ن ، ا و دا ن ا ذا

 أن ن ( م ا)  ١٢٨(و  ادة  م اة ان  ط ارة ا أو ا م اص 

  اا  و دا ن ص إنا م إ أ رة إ  ناًء أ ا  م 

ا....(  .ى ارة اا ط   ن ا    رف   أ  ن ا ذا  .

ا ط   ن را ن ي وإذار ا رة ا.  ط    ن ،  ن ا إذا أ

 ، ا ا   و ا   و ا  ن ،  رة ن ا ذا و  أن

   ط  د رؤ  في اا   رةا ر  رات ، وذا  

ور مو  ٣(و (.وإ ءاإ اا  ن ذا)أ   أو أي  ن )أي م   ا 

  ن ا ذا ، ف طل ن ، ارع واوا ا ذ  ، ء اا    أ

                                                                                                                                                                                     

١- دة : أما ١٢٨/م / اا من اما )٤٠(  ١٩٥١.  

.٢٣٣- ٢٣٢ار   اري ، ار ا ، ص -٢  

.٢٨٥-٢٨٤ار طرق  ، ار ا ، ص  -٣  

 
 



١٧ 
 

 ا  راا .  وف  إذا ء اان ا ون أو اا    ذ  ن

 ار ر ا ،)ا) ا ز  ة   أو   أو  اء ر اوا ،

  ة  دا اا ارا ذ    )  .( ء ان ا وإذا

  وت  دة وا    ا ا   ن د ١( در( .  

ر اإط  دا  د وا   اا  ن ءوإذا  ، ع ان ا ا   ا ا

 ن دون أن ، ا   ر اا  ض ا أو ا  اا ا  أ ر .

إذا . إ زدة أو مم ث    اد دة    مء اا وه ، وا ث 

ن ا ث ذا   ار اا    ا ٢(ا( .  

   :     اا ا  ع ا    او.  

مع اا  

                                             ا  ا و ا   

. ، وا ه    ا ماع  ط ا ا   ا  و د   ا ن 

 ا ل إ :  ا ا و:  

١- دا ن أن.  

٢-    ن أن .ا  .  

٣ - م   ن أن.  

٤-  ورا ن أن.  

٥ - ن أن    .  

٦-د اأ .  

    و  ا و :  

١- ا ا  دهن وأو إ د او: 

 ا و  د او  :ا و  دا ن ا أن ا ا    ن 

   ط ن   ، ن   ، دا  ا  ا  دا .  ء

 اء (ا١٣٩-١٣٨ص ٥(  دا ا  : اعم  دا ا  يا وأ ،  دا ن أن 

 ا  و وا  ل ن جج ام  ،  ، ا  او ه ا و و 

 م وا   ع ا وإن وا   ع ا إن . ، عا  ا  او ن  وا 
                                                           

.١١٣، ص  ١٩٧٦وا  ، ط  م ا ا ا اا ات اا–، ا ا ات در اا   ار   امن -١  

.١٢٩أ  ر ، ار ا ،  ص -٢  

 



١٨ 
 

 م و ، وان ن  اع ز وان ن وا  ا وارع  ظره  .ل امع اع 

 و  كا   إذا . نذوا     رعا   و ظ  ز

    زو   ا ء را  ل ارج . وا  إذا ظ ا ر  لو

. وا  ا وا  ا وا  ا اول ز  وز  ا وا  ان 

ا  اة اى  ا، و    ان ، و م  ا ا ا  وا  ار

 اوا    إ م وا  ن  )١(.  

وا . ا أن  او ط  ون ا  اد  ا  إذن  أ اء

 وا  زةإ  ا ء اا ي دي  اا   ار   ر ، إذا

 ،  ا   ءو   ع إذا  ل ذ ،  ، ه  ، ا جم  أو

ن ا     د و  ا ، و زرع و اا ، و  اي 

  ون ا .ا و ان اا  ورد  طل اا ا أو  ا ذ  ءا

  . )٢(واع وارة 

 ا ا  وان  ل إ ذ ر ، وا و ا  ا    ا إ 

 ا: )ل ار   و ب ا    أ   و و  ا   ا وا   أن

   ا  ا    اء ا  و أ ز ،    و  ، و

 ا  ا  ا  ، دةء اا   ا   ا ، ا  وردت  ، دا و

  ر  ر ، وا  أو دا ن اًء ( )٣(.  

٢- ن ا أن ا    :   ،  أو ا ،  ز وق أنا  اا ذ و

 و   إ  ز و ، )أو ا  (  ط  و : ا   رةا

 ا  و ) : ور إن ا وا وا ا  وا  (   ن وأ

  .)٤(ا......، وأن ن     ا  رة  ا واء 

 ة و ا وا   ا ا  ، ل اا اء ان   ا أن 

   نذا ،   ، ا  و ،       ا  ل ا و 

 وان أ  ا  ا ن را  أو و ، ا      ،  و ذ  

  ن ، ء اا   نإام   ا    ء ، أوا  كا  اء ، أوا  ر

                                                           

 .١٤-١٣ازاق  اري ، ار ا ، ص -١

  .٤٢٠ا زي ظ ا ، ار ا ، ص - ٢

  .٤٢٤-٤٢٣ا زي ظ ا ، ار ا ، ص - ٣

٤ - أ   رصا ، ر اا ، ١٧٤ه ا.  



١٩ 
 

  ا ا  ، دم  اتا  أو ، ر  ها    ورد إذ م ،   

 و ، ا م ه ا    ءه ا    .و    أن ا  ن

 أاض  ، وذ  وامر واط ، وأ         ذ اا

ا إذا وردت  ا ال ، و  ا ااض      ا ، د 

  إذ  أن    ة ذ ،  اضأ   .رع  وا  ورد ا  ن

ا   ، را  ذ  م  داب ا  أ، أو  ت ، أوق أو اال ا سا

 ، ط أ و   و ، أم  ا    ، ت اا  أوأو ا  ا

 ذ و ، )١(.  

، و ا   رة ، أو اؤ أو اع ا  ا  أي ن   :ن ن أ- ٣

 ، وم ، أو و ، أو  ذ   ا ا ، ذا    ا ا ن ن 

 و طد اإم      فى ا اعم ا  ة  ا م  .

  م اد    ار ، وا ، ن م ا  أن ن : (ل اوي  اع 

 ، ةا    عوا د ف   رة دا   ا ا

 و ، أ و ع ، أو اا   ة اءا  ن و أن   ءمار (: اا أ

  )    ا واد وا  ام    ( ،  ا

: ل ارد )وم أ ار اع.. ال و اور   ز ( ل إ ا  ا و

  ا و   ا (ل اا  اوق ) اات ، أو ار أو ا   ل(

 :ا رات ، وا  ت ، وا  ه ا ك أ  ،  نا  ز  رات

ط نز  ز أن ، ب ، وا ط نا  لا و ،   ا  ل ن ، 

 ا وم   ا ذ  ر ا  را  ن ذ ،   أن  ر

و ،  ، ودا  ن ا ز أن ا  را  ن ذ ذ  أ   ا 

وا  ل ا ا  را م  ا ا  و ا  م وان  ا 

 )٢(.   

٤- و   ن أن ن  :ز أن  وا  ورا ن وأن ا ا ل  

   ءو ا  ار ا  .م  (ل إ ا  .)٣( إذ   اب 

                                                           

  .٢٩٦-٢٩٥ار طرق  ، ار ا ، ص - ١

  .١٧٦-١٧٤ار   أه ا ، ار ا ، ص - ٢

  .١٥٤ار ر ا ، ار ا ، ص- ٣



٢٠ 
 

 ن ا ، اعا  ذ    و ، ا و ا  رةا ا   ، قا 

  يوا و ، إ و ،   م ا   وا   ل : ل ار أ

  و  ا  : أ  قا   عي إ  ا   ا  ل ؟:      

ل مم را  ا  و  ( : و    أ  ه لوروى . )  ك (

 ر و و  و       و  ك.(   ل ا) ا 

       ،    دن ا ا  ه  ، وان. 

 بوا ، ا ا  و    ا  و   م ، ا و ،  

م  م ا (ل ا ) :و ،  ن ا أن  و     ن    ن  ن

  ،    ، را        م    و ،  (و 

ا     ا ن ا  ة ة ا ا  أن  ا   أم ١(ا( .  

٥ -   ورا ن أن :ا  ا ا  ن اأن إ  أن ا ذ ،   رة

 ا  ور ا ن .ردوم م ، ذ  ا ص ام اا  ) ء١٤٧ص  ٥ –

ن ن ز ا ه . ور ا  ا ) ا(أن ن ) ا امد(و .  )١٤٨ص

 ن وإن  ج ا ظ   ، تواا اب ظ  ، ا     لب واا

 ط أ  ن ا إذا إ ، . ا   ، ا  يا وا ، ا  ن

 أم ا  ا  إذا  أ  ف  .رن ا  م ا  ىة م ا   ،

  و  زاو زوال ا  ا  د )٢(.   

   ، ا   ا  رةأن ا  را رد  واا  ،   ر 

 ا  ار .  م   ا ا و ا  اء اد ا:  د  م واي 

       ر   إذا م أ   انري ا ا را ن ورا

  . ا   دا و   ر   د ا ان  وف . و

 ا  ا  رةا اط  ل . ا  إ)  و   أن . ، و

 أ دوو  زا أإ   ىا   ي وا  ل ا (ا   رو   . ل

ام  اا ) :رةا  )دا ( ء اإ  رةا  .وا ، ر أز إو 

 ر أأو ا ، ا    اءة ، وأا  سا أو ا ، ا  دب ، أو

                                                           
 

  .٥٨ازاق ارى ، ار ا ،  ص -١

٢-   را ، ر اا ، ه اأ ١٧٧-١٧٦.  
  



٢١ 
 

 ، را ا رار اؤاا  و ا  رةن ا ا  ار  ها  رإ 

  م ا  اءةوا . (و  أ مل ا )ن ا ، ا  وا ا   أو

  عمن او ، ا  إا    طن ا او ،   و) . ا  ب او

   ا      ع . إذا طا  ويل ا)    إ ز او 

 رض ار ا ا  ا  أو ،  ء اا  ز (و  ل ا) ز ا

ا و ا  رة.()١(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .١٧٩- ١٧٧ار   أه ا ، ار ا  ، ص -١

  



٢٢ 
 

اع ا  

   ا    امن

   ا     : أو ا ، ا ا ط ا إ   ا   

  .داب أو ا   امن أو  ااض اي   ، أو ا  و   ص 

 ا  : ء  ن  وذ ،   ن أن  ن إذا   

   ز أن ،    ءه أ ، اء واوا  .و ا  ا ء  

   ا ءوا  حا . ول    مه ، واء    و  

  و ، ا  اء واا   ،  أن و ،   .   ن أن 

ا  .  ءأن ا و  ءأ     إذا  ،  ف ا 

ا ا و  ول . و  ا       ، اا  ا 

 أا ، وا     أن ن  ك  ا وااء  )اا(ار

.  اء واوا ا  اله ا    ا اه ا  )١ ( .  

و اع  .  ا أء    : واء ا ج  ا  امن 

أ ا  و ، ا ا ا  رات  ى ، ارة أو ا ا  داب .

اط ر وق وط  ، ال اا ل ذء  ذ و .واا    فا اع ا

ا   دا ) دة٧١اا م(  ذ ،  ط  اله ا  فا ن إ

 اا  ه  يض اا  م أ  الا  . ك  ن  و   

  ا  أو  ء إذا ت  ، م  ه اال  ط  اف 

 اف  ه اال ، و  أال او ا ا   ول  (م ا ٧٢(امن 

 ، ا  ر    ا ،  اال ا .  ط  اف ز 

   فز اأ  ا او عما    )٢( .ج ا ءو  

ا  ء اا   ، عا  ص  ة ادا داب وا   اا ن ا ذا

 ا رات وا  ، ط ن ا دابع  واا   رةا ا و ،  )٣( .  

  

  

                                                           

  .٤٨٧اازق أ اري ، ار ا ، ص - ١

  .٢٩٣ار طرق  ، ار ا ، ص - ٢

  .١٣٠أ  ر ، ار ا ، ص - ٣



٢٣ 
 

ع ااا  

ا    ا  ا  

ا ا    ا   :ا ط ا  ا ء   يض اا أو ا

  . و أ م أو ا إن ا  ، ذ  ا  ا ا .ء  

 از  وا .  ءا  اض اي   ا   ا ا ، إذا  ا 

    ا ا ، إذا أ  ءوا.  ، و از  ا  اف وإن  إره

طا ء  ا ا .نا   ا ى ام و  .  ن ا إذا إ  

   .ل ، واا  ،  ا ط  ذ  ، كا  ل اوا ، ا  ل

 ط ن  د  و . ا   ،  ا ط  لا  .  لا و

– ٤٤ص ٤ء(ء  ا . ا   أ ا  وا ، ز ا ، و ن 

. وا وأ ا وا  ط  أم ،  وا وا ا     ل  أ ) :٤٥ص

وا وا  ، ا   ن وان  أم     ل ءه ا ن ذةا 

 ا أ ،ط  ا    ن .         وان  و  

  و   م   ط ، )١(.   

 ن  م وااد  أن  ،  ال    أن ن ط و اء ان .

و ا ا  ط اء ان . ا  و  ذ  از  ا و.  اف 

 رض اورة ا ءي   يض اا  ءا . ذ  و   از  أ

    ا ا و ، ا أم. أ ذ  دة واد ا ة   . ل ا ا و

ا ) :و ر (   ءوا ا  ا  ء ق اا أ  ا او

 د . و ، ا  ا  وا ن ا أن  رةا  نء اا و  .

 ا ر أاز ا  ذ  و ،   وج أوا   م إذا ر ع وارن ا

 ذ  و ، مد   أو ا   رةاز ا  ٢(أ(.  

   

  

  

                                                           

١ - ص ، ر ارى ، ازاق اا١٠٣.  
  

  .٢١٠ار ا ا ، ار ا ، ص - ٢



٢٤ 
 

ما ا  

دور ا   ا  ن وا وح  ا ا  امول  ا ا م

 اا  ل  وذ :-  

.  ا ا  امن وا :  اع اول  

 مع اا : ا ا   دور ا.  

ولأع أ  

 ن واما  ا ا .  

  ا  ا   ة نما  وا ا ة ا داب.   ذ و

 اص ا  : (و  اص ا  ا م . اد ا   إدراج اح 

وم     اص أن ا اع أو أن ا   ات ا  اد 

ه امن : م  )١٨٩٣من  ١٣ (و  ا ا ا ا     . اة 

   و  . ام دي  ذف اة و ا ر ق   ،

م ا ا : ورة ا   ة اا وا دا  وا . ا مء اف او

 ا ا  ا :  ا     را    ج ذ ديف او

 م ا ا   ين اما :ا  ين اماأو ا و ا )١(.  اا

   اا  ا ا   ا ممأو ا أو إ  ،    ا

 ا   ، دإأ   و اد ا.  ه ا ةا ادا   

و )٢( .   وا   أ   أو ون ا    ، ا وا

  لا   ،   ه مأ ذ  اء ، ة واا  ط    

وا    ا ا د ة وط  ه ا م أو ، ا م

 ةإا  ا  لا   ، )٣(. ا ة ا ة داب وا ز   م

  و  ى ام ا ة ا  اا ا ظ   ، ا  ا ا 

 نا  و  ره ا  اد ، وا   ا ا اا  ز ة ا

ا  ظ ا ادي ، ذ أن اد     ا  ة ا  . أق اد 

ود اا  و     ا   و ء  ب ا. ظ ا ا  ره 

                                                           

  .١٩٤-١٩٣ص ار ا ، ر ا ا ،ا - ١

  .٤٣٥-٤٣٤ار ا ، صازاق أ ارى ،  - ٢

  .٤٢٨- ٤٢٧ا زي ظ ا ، ار ا ، ص - ٣



٢٥ 
 

و ت ة ا ا  إطر امن ا   ت  .أة ا    اد 

ا  ا  إ  ذ  إق  ارة و ا ،  اة ، و ا و

اأا   إ  ا     )١( .  

و ام  أن وا ا ة ا ، ا ا  دة   ، ا ا  داب)ا  (

داب  ا  وأو ا أو  اع  ا ا   اه  داة ا ا )  اع(أو 

 ا    . نم إن ا : ا و ا  . صإ    ا   ا  

ل مه و   ا ا  ،  .      ا و .  ز أ و

-     اع-ومى  ا أن  أ  .  ا ز   ذ ا أو ااء أو ا ، أ

وأ ا  و إ   ، ا ا و  اءا و  ز ا  داب ، و

   قا. وا ا ت ا  داب وا ا  رة   م وان 

 وا رة ا   م أ ا ا. ا ا   دون  أ  .

ا  ولا  ز ن ، ا نو  أم  نإم  وإذا ، ا ا  ا ا 

 ط . قن ا وإذارة ا  ه ، ا ا  وا    إن .  ر ا 

)أر( ط مم قا  ن  اًءق إا   أ  و، وا  أن  ارهإ  إ إ .

وا  طة أو از ا  ا.    ا وا ا  وع  .  ق

 ط)٢(.   وا ا روأ    ا ة ا  نء اا و

 ة  ن أن ا  ن اوط ا ،  دا ن وأن ة  و ا   ا

  ا   ط ن  أو  أو    ي ا   نو

أ    ع أواا مت اا  ن ا ة ا  ر )ت . )٣ كو

ا   ن اء ا  رإوا ا ا   دابذ  تأ  از  

وأ اما ءرة ااز إ ر و ةت ا  ،اح واء واا  رةاز ا ٤( و(.  

  

  

  

  

                                                           

  .١٣٢-١٣١أ  ر ،  ار ا ، ص - ١

  .١١٠-١٠٩ازاق ارى ، ار ا ، ص -٢

  .١٦٠أر ر ا ، ار ا ، ص - ٣

  .٢١١-٢١٠ار ا ا ، ار ا ، ص - ٤



٢٦ 
 

مع اأ 

 ا ا   دور ا.  

م و إذا ا ة ا  ةداب أ ر م  ، .   وا   ن

ن وا ا ت  ام من ، إن واا  ه  ه اراءه أو  أن  أن ا

 ا ة ا ، م أراء ا  دا ا  او أ ن مداب ن ا ن ، أي

   ا ،  ز     ا ر ا و ،  اه  ،  م

 ا د ن   ا اق ، و أن  . ذ ا ا  م  ه ا ا و

ا ا  وا ا  وو ارا  ل  ، ا  داب ا ا ، ا

أو ا ا    ة م إذا  ن ا  و ، ا   ا داب إ

    مم  ا   عا .و ا  ل ؤه ا و  أم ،

داب ، ن ة ا ا ة م  ا و ان ن  اا   أ  ب 

 د ع أنا  ، او  ،   ض   و  ر    أ

  م ،   أن أ    دوا يء ا   ا  وا ، 

أ ا     أ ، م ا دا و  ،أ م  أن   أ ا   ، 

 ا ض أرا  ا ا   أو ،      وا ،  أو د  

 ،   و ن رض   وأرا ا   وا  يءأن   ا و اد

ا  ا ذا و ،   ه ادوا  يءن ا  )١(.  ا ة ادا و 

داب ، و آ  و   ه ارات ، وط  اس   ، واا أوأداب 

 ا ا  .  ك ا  ن د إذن  ، ه وح ا ه ا

  ع   ، مة ااه ا  ه وم داب أ أ ا و )٢(.  

  

  

  

 

 

                                                           

  .٤٤١- ٤٤٠ا زي ظ ا ، ار ا ، ص - ١

  .٤٣٧ازاق أ ارى ، ار ا ، ص -٢



٢٧ 
 

 ا أ 

 ت اا ا .  

 اق وا  م ا أن ا   أ   نرد إ) ا اأن  )ا إ

أ ا  اراتو مما ء اإ  ا  ا ل وا  رةوي ا

 امم يء وأن د، ا   ء  ا  يءأ أو إس   ا د

ن و ا  اراتا  زال  مما ء اإ  ا ا  ن وم ا 

دإ  اا ا  ء وإنار ايء وا ارت اوا  . ا ا  ا

ا  ت ا .  

ى ا وااو   ه ا اة  ا ) ء  ار  ا ااق 

اأن  و أ ر٥٢-١٢-١٨   ورو    ف ا وا ا  دةوا

 م  فو اه ا يا ه ا   ت اا  أ  أم   ة  

   أ ات١٩٥٣  م ص  ١٩٥٨اا اوأن أ   إه ا   اا  

وأ ا      ن و إمم عو داب ا     أن  ءر

 ا   ا ا   مق اا  ن وأ .     ا  ن و

 را ا  م  ء ا أن ا و ر  ا  

 ر م  نم١( ٥٧-٦-٦(.   

 ار أ و.  

)  ا أن ا و رأ أن ا ن ذم و  ىا   لإ 

  ءا إط  ع ا    أن ، وا رادو  ا م  

 أ   و إ ا   دة أوا دةا ر  و  ن ن ، را ا 

 ا ى  ا  ًء ًء اور  أ ا    تا ل دون د يا

 وأن ا/  ا    زأ ظ إ ت  ط٢٠١٥(ا(    ن ،

 ا  ا  ر وا اه / ان د  ظ ر أن إ دا وا   

اا  و  وا   أ  تو  أم و   ا 

 ن و نما   ٢(اه ( .  

                                                           

   .١١٥ص . ١٩٦٢.ا ن ت ، اء ام اا ، اء اول ،  ا وا ا ذ/ر) /٥٧/  /٦٩٤( أم أار - ١

  

م ا  . ا زي ظ ا ، امن ام اا  وًء /ر )/  ٢٥/١/٢٠١٧  ٢٠١٧/ا ا / ٦٠٦(أم اار  - ٢

  .٤٠٢رع ا ص –اول ،  اء اد 



٢٨ 
 

 و دا ا  ار أ:  

) ا أن ا  ن ذما أ   رأ ن ا    لإ 

 د ي واا و ن و ا ف   وو  ا ول اا إ  بأ 

   ول أ ا اع أو ار ااء اا  ة ط ور ر ا  م ا

و  ن ا اا  ولال اا  و   ا  ا  ًء أن

 او ا وت أل ا ام ، ا ام  ا  )٦٥/١( ا و  ر ادة

 د اء ما  أ  نو ا ا أم و ا  ت ا ب

  )٦٨و  ٦٧/٢( او   ا و و  ر ااد ر  و ن  ااد 

ا ا وا  ور ان ا ا ب ادون ا ا ١( م( .  

  

 ا  ار أ و دا:  

)ن  وما أ    ا إذأن ا  ن   ء اد ا ا

ا ام و أل او ون ات   او ا وت أل  )٦٧/١( ادة 

م او أه وذ  اار  او  ا ا    )٦٨(اا و دة 

ر م ا ف ذ  ا أن ا ى وم  )٢(.  

  :و ار   ا ردن 

)ا أن ط ى ط د   م ا ض ا ادا م  را  ا 

و ان ور   ل م اة ا ا  ط ا ، و أن إزة ور 

   انن اا ر وا ت اأ  اتا  م  راتا

 اا  ن أن  ، أن ، و و ، ه ا   ىه ا  اعن ا 

 ز أنو  ا  ا ا  م فع ا  قا  وان ا  ن

  نم٣( ا( .  

  : ار أ   ا ردن و

 ) قز ا  ءأي   ن اما } دة٦١/١ا{  من اما ( )٤(.  

                                                           

  .٤٠٣ص /ار ا / ر/)٢٩/٥/٢٠١٧  ٢٠١٧/ ا ا /٣٥٢٠ (أم اار -١

  ٤٠٣/ار ا / ر) ٢٧/٣/٢٠١٦  ٢٠١٦/ ا ا /٧٢٠(أم اار -٢

–ا م  أ ،  اديء امم  ء   ا ردن )/١٩٩٥/ ٧/١ر اار /١٩٩٥/ا ام / ٢١٠(أم اار -٣

  .٣١٠- ٣٠٩ء اول ، صااق ،  امن ام ، ا

  .٣١٥ا م  أ ،  ار ا ، ص )/١٢/١٠/١٩٩٧ر اار  ١٩٩٧/ا ام / ٣٠١( اار مأ-٤



٢٩ 
 

  :و ار أ   ا ردن 

 امن ام  أن ن ا   م  ا ا ن    )٥١٤/١(ان ادة (

 دون مد  أ  د ا   صا وا    ا  رىا 

  .)١( )ه ادة 

دا ا  ار أ و:  

)ا    أن   ا ا   ار ا ل ا     عا

   ا  دراع ا رةن اى ا  م      

 رأن  ٩/١٠/٢٠٠٦  نم ر ١٢( ا  ٢٠٠٦ ( ر ام ا ١٣/١١/٢٠٠٦  ر و

 ط ة اا  هما  ةدة اا  و ر أمن ام    ي

  ابع اا  م و ، دة وأن ا ذ ، ا   م و  ا ذ

 أم  م  ، من اما  ةا   ي ام ور و  ن إم 

 م إذا و إ  ا ما   ن امن ا أو ذ   ن ا  أو ا

دا ا ن ا اب ، و  دوا ت اا  عا  ا مما اا

 ى ارة أو ،  ا ا   وا و وا ون ا  

 دو  اال ، وا  ل ي  وج ح و   ا ى و ا ان ا

 ان ا   ًءو ا ر اا  ا ر ن اما  رادةا مم١٢(ا  

٢٠٠٦  (  و ا  دةا ١٣٠  ر من اما ٤٠  ل و ١٩٥١ي  ا 

 من اما  ةدة اا  ط ا   )٢(.  

ار و  اقا  :  

اا ر إن ل م  ا ط    فر أ     ط     

  ر نم ا ا ا ا     -٥٩-١٢-٣.  

)و اا ا   و  رتف اا    أن  را ما

 م  ا ا  ازا  و و   أي أ  و ط و مم  فا

م ا ن ا ا   ا  ط  ن )١٣٠و ١٢٨و ١٢٧(مم و اد

 ا ا٣( )ا( .  

  

                                                           

  .٣١٦، ص ار اا م  أ،  )٢٤/١/١٩٩٩ر اار  ١٩٩٩/ا ام / ٤( م اارأ- ١

٢-ا ار أم)١٤٢٠ / /٢٠١٣  ر  ) ١٢/٣/٢٠١٣/ ، ا ظ زي ار ا٤٤٣ص ا.  

  .١٢٢ر ، ا ن ت ، ار ا ، ص ) ١٩٤اد و ٥٩//١٩٣(أم اار -٣



٣٠ 
 

   ار آ و:  

)ا ا   وان ا  زةع ا ي   أن   ، زةا  ف 

ن ا  ا ا ا و  ن  ازة     ا و أ

   ا  أن ا  زةا   م ا  ا ا –  ا ر م-

١() ٥٩-١٢-١٣(.  

    ار آ و:  

   ار ار   ا ا   اا ا  ا   أن ا ا  ر د دى (

٥١-٢-٢٧  ا    أن و ، ا  اا ذ      م  

م  ون ا ا ا من  ) ١٢٨(ا و   مم ن اا ط  ادة 

 ا  -٢() ٥٨-٧-٢٢( .  

  

 

 

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  .١٢٢ر ا ، ص ، ا ن ت ، ار ) اة  ٥٩//١٧٤٦(أم اار -١

  .١١٨-١١٧ر ، ا ن ت ، ار ا ، ص )  ق اخ  ٥٨//١٢٧٣(أم اار -٢



٣١ 
 

ا   

 و أن و وما  ع ا   ا وا ان ا :  و ا 

  و وطو  و دور ا ا ا  و ا و ا من اما  ،

ت اا و ا ا  ا و  اا ا      

او  ا   ا : ،  أن اع اا     ا .  ردن ااق 

  : أن د ا ) : ٧٤(وذ  ادة 

١-  أو ود و ،  ض  أو  ض  ، را أو م  نا 

م  ع. 

 .و  ان مع  ض إرة أو  ض إرة-٢

٣ -  أو   و. 

 أن د ا  أي ء أ ن اا   من أو  : ( ) ٧٥(وء  ادة 

  اا م : ( ) ١٢٦(ء  ادة    ا وا  و اة ام . أو داب 

 ا   ف ا ن   ، و أن ن ا  ،  ن أو د أو  ، أو أي 

  أو إ  ن أن   ، أ   (ا   ن واما أن وا ص ا

ام اا  ا    اأ ، أي إذا ن ا ر  ا أ  اا ، ا 

 ا   ء ل ا ى أدى ذأ  و ،   ا ، ارا  ا ا ا 

واص ، ان   ا ره ر  ا أ اص    وارض  اان

 اا  ره ر .  

 ا ان ا و او د أ  ت ر ا  و  ت اا 

  عواث وا نزر و اا    دابوا ا ا ذ  ا.  

  :  ات

١ - ا  ر   ا   سا   أن    ،  ي ودد اا  و اا  ر أ

  ذ إ و ) ٧٥(و ) ٧٤(اد  م ت ارا) ١٢٨(ود ي  مح  اع اا إء ادة 

 ا  ن أن  وا   عا. 

و {  {و  }  } م  )اوا(ن  أن ن ا ب ) : ٧٤(أ ص ادة- ٢

   ن ا ا ) م  نا   ض  أو  ض  ، را أو

،  عم  ود و ( . ل أن  ن أن ا )    عم) 

  عم ( ل واا  لو ،  ء  ن ان ء ا عمان ا ذ ان ،  ء   ن

  لك (وا                                                                        (  ا   



٣٢ 
 

  ادر

١-  ، زوا  دار ا ، ادر ا ت ا ر، ا  ٢٠١١  ه ١٤٣٢أ.  

ا اا ات اا ، ط– ر   امن ، ا ا ات در اا ا -٢

 او ا ا م ١٩٧٦ .  

.. ١٩٦٢.ا ن ت ، اء ام اا ، اء اول ،  ا وا ا ذ -٣   

٤- امن امح ا  لا ،  رقر ط )وا ا  رمو  درا ( دأم

. ٢٠١٣وت . .ا ،  ز ا واد ش  

٥ - ا من امح ا  ري ، اا زاق أا ول ، اا ا ، ادر ا ، 

.ن - ا اة ، رات ا ا وت  

٦- ا ا  رم درا ا ا  در ا ، ريزاق اا–ا - ع

 ممت ادرا  ا  ات ا١٩٥٦ا.  

ام ا ا ات م ا ، اء ام  ، ازاق أ اري ، ح امن -٧

. ١٩٩٨ن  –رات ا ا وت   

.ار ا ا ، ا  ح امن ام در اا ، ا امم اد -٨  

درا رم  ا ا وامن ام -  ادار   ا  ادا ، أ ا - ٩

)اي واي واوا موا موا ( ما ول ، اء ا٢٠٠٢. ا  ا دار ا ،

.ن–وت   

١٠-  ذ اي واا ا ذوا ا ا اا ط / م  ا

رع ا و –اا  امن ام اا ، اء اول  در اا ، ا امم ، اء 

. از– ا  اب ، اة درب ااك   

١١ - اا من اما ، ا ظ زي ول ، اا  ا ًء ، مو   ، ءا 

.رع ا– اد   

١٢- اطن  مرد ا   ء  مديء اا  ، أ – ات ، اقا

)٢٠١١- ١٩٩٣( ول ، ارء ان -، ارد / وا اق ، ا٢٠١٢/ا.  



٣٣ 
 

١٣- اما  رم درا ت وأادر ا من امح ا  ا ، ر ا را

. ٢٠١٢ –  ه١٤٣٣، دار ا  واز    ا وا ا زة راء ا وا اء  

١٤-ا ن اح ا ، ا  ا اا من امح ا  – ولا ا– ا در

  وا ري  ٢٠١٢، اا   ،– اد–رع ا.  

١٥- ه اأ   را  مول ، اا ا ، ا د اا   درا ،

.٢٠٠١- ه ١٤٢٢  

  اري ، ا  ح امن ام ، اء اول در اق ا در ار -١٦

.، دار ا  واز  ه ١٤٢٩- ٢٠٠٨ا او . اات درا رم ، اء اول   

:ان واا اوم واث   

.١٩٥١ )  ٤٠(امن ام اا ر -١٧  

١٨-                                                 اا   
     topic-٤٤t/com.٧yoo.droit-talib://https  

  
  

نظریة العقد                                                           -١٩
htm.٠٨١_٠٠٨٨_pg/Hanbeli٤/Fkh/Kulliyat/com.islamilimleri.www://http     

  

٢٠  -  ht t ps://e٣arabi .com/.   

٢١ - درا اا من اما  فا ي ، اا   ز   ر ، رم

 ح ا   ن واما   ا– ، ١٩٩٨ ار . 
 

 

 

 

 

 


