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 ضمان املال بوضع اليد 
 دراسة فقهّية مقارنة

 

 
 د. أمحد بن عبد اجلبار الشعيب

 جامعة طيبة باملدينة املنورة -أستاذ الفقه املساعد   

 

 
م علددع عبددالظ الولددد االعددداا      احلمددد ا الددر   دد    

محددداي يليددل  تلدده ععدداس اعودديد سددل ابه  ا ددلوا  ربدد  

حممد القائل: "كل املسلد علع املسلد  استمه علع  فوعه من خلقه سيدبا

امددن   اعلددع هلدده ارطوددار ا ددخابته ارخيددار    (1) دد ام لمدده امالدده اع  دده"  

 عدددبعود بإ سدددا  من ارب ار إس يوم عشخص فيه اربصار.

 أما بعد:

فإ  هرظ الش يعة اإلستمية الغ اء قد أرست املبالئ القوميدة  ارد عت   

أمددواا الندداي ا دديابتوا مددن ا عتددداء     ار كددام الفقويددة الكفيلددة  فدد    

عليوا   تع لقد جعلت  ف  املاا من مقا دها ار لية امل عية  ااعتدت   

  دع د   لكوبده قدد أحلدل ال د ر  دن ع      ايهثد  ايكل معتد علدع مداا هدظظ  املد    

احلل لصا به إ  كدا  موجدولاي بعينده  أا بتعوي ده      علع ماله  األزمته ب ّل

 تددع يعددول احلدداا بعددد التعددوي  إس مددا   ؛اي لل دد رعندده ععوي دداي عددال ي  جددت 

 كا  عليه قبل ا عتداء.

                                              
( حتدد يد  لدد املسددلد اخرلدده اا تقدارظ المدده اع  دده   10مسدلد    ددخيخه  كتدارب الددت االصددلة  بدارب )   رااظ  (1)

 .(2564اماله   ديث رقد: )
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اعتجلع أهمية البخث   هرا املو وع إذا أخدربا بعدا ا عتبدار أ  ااقد      

 ياة الناي اسعيود اليوم    خيلو من التوامل فيما بينود  باعتداء بع ود 

ك اإهدواء الشدي ا    ملا جبلوا عليده مدن  دمل املداا االتملد      ؛علع أمواا اآلخ ين

أيدديود اا دعوا علدع كتلكددا      اعزيينده مدد ابتوداحمل اا مدا   امنودا مددّ      

 هظهد.

 القد اخرت  البخث االكتابة   هرا املو وع ملا يل :

ا أ ب  مشاهداي اليدوم بو دون مدن الزيدالة امل د لة   بسدبة اعددل        مل -1

تدع لكد      ا   ا   اليدد علدع أمدواا الغدظ مقاربدة بالعصدور السدابقة          

اا ؤذلدك ااجدرت   (1)ؤااكثظاي من الناي   يعلمو    مته  أا أبود قد اسدتم  

 عليه.

اإلسدوام   بيددا  ار كدام الفقويددة        ااجدمل النصدديخة عدتد علدد  ر -2

ليصدب  املسدلمو     ؛املداا مقاربدة باملدراهمل ارربعدة     عالتفصيلية لو   اليد علد 

 د مدن التزمدا  رد عية  عدلّ    علع بينة من أم هد ابصظة  ا جي ظ ذلك عليو

 ذلك يثنيود عن ا   اليد قبل اإلقدام عليه.

 دما  املداا بو د     لرلك فقد ر عت   كتابدة هدرا البخدث بعندوا : )    

( بعددد أ  اسددتخ   اا ععدداس اعقددد  العددزم  "لراسددة فقويددة مقاربددة "  اليددد

 متوكتي عليه سبخابه. 

 منهج البحث:
 يل :لقد ابتوجت   كتابة هرا البخث ما ا

ة ارلفدا  املسدتعملة   كتابدة البخدث مد  البعدد       حت   سوولة الّقأا ي: 

                                              
ال عام اأم أبد  إذا مل يثقدل     يقاا: م أبأ  محيد املغبة    ء  اطعام م ةيمن م ؤ ال عام مي ؤ م اء  ( استم أ1)

 مالة "م أ".   (2/569)ااملصبان املنظ   (1/634ابو : لسا  الع رب ) علع املعدة ااحندر عنوا طيباي.
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 عن أسلورب اإلسوارب االس ل.

 ؛ا لتدددزام باسدددتقاء املعلومدددا  مدددن مصدددالرها ار دددلية ااملعتمددددة ثابيددداي: 

 ليمكن الوثوق بوا.

 اإل اطة بوا. ئليسول علع القار ؛م اعاة املن قية   عتاب  عنا   البخثثالثاي: 

إللراحمل جوابددمل   ؛اسددتيفاء  ددث النقددام الددتام بيابوددا عفصدديتي      ابعدداي: ر

مو دددوع البخدددث مدددن النا يدددة النو يدددة مدددن خدددتا امل لدددبا اراا االثددداب   

اخلوض    ثه من مسائل فقوية مقاربة با املراهمل ارربعة  ثابة اجعلت ما يلزم 

ذلك من ختا امل لبا الثالث الت بيل الفقو  ملا عقدم عق ي ظ   امل لبا السابقا  ا

 اال اب .

اذلدك    عزا اآليا  الق هبيدة الك ميدة الدوارلة   ثنايدا البخدث     : خامساي

ببيا  رقد اآلية ااسد السورة  كما قمت بتخ يج ار اليث النبوية الشد يفة  

  البخث للخكد عليوا  ما مل يكن احلديث اارلاي   الصخيخا  الوارلة

 . أكتف  ببيا  مو عه فيوماأا   أ دهما فإبين 

ا لتددزام   لراسددة املسددائل الفقويددة املقاربددة الددوارلة   البخددث  : سالسدداي

بددإي ال أ كددام املددراهمل ارربعددة   ردد بوا مدد عبا  سددمل عدد عيبود الددزمين   

عداي ذكد   كدد كدل     ِبْتفاحلنفية أا ي ثد املالكية ثد الشافعية فاحلنابلة  م 

الد لة  يل  ذلدك مدا قدد يد ل مدن مناقشدا        م  عوجيه   مرهمل برك  أللته

 . هعليوا  ثد الرتجي  م  بيا  أسباب

إبده    املوس عدز اجدل التوفيدل االسددال ااملعوبدة لبلدوص مدا قصدد          سائتي

 .صظاملوس ابعد الّن بعد
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 التعريةةةةةة  املطلةةةةةة: ا    

 بالضةاا   املةا     ةل ال ةد    

 

 :افيه ثتثة ف اع

 الفرع األول: تعريف الضمان:
هدددو الكفالدددة : )أ( الضممم لغ ل ممم 

 .(1)اا لتزام

لقدددد أطلدددل الفقوددداء لفددد  )ال دددما ( علدددع    :الضممم لغ احممم   ل  )ب( 

 معنيا:

إس ذمدددة ار ددديل   امل البدددة اهدددرا معندددع       أ ددددهما: هدددو  دددد ذمدددة    

 . (2)الكفالة

ال دما   عندع رل مثدل التدالا إذا كدا        :اثابيوما )اهدو املقصدول هندا(   

 .(3)أا قيمته إذا كا    مثل له  مثلياي

 :موازن  بين التعريفين
 و  إس التع يفا اللغو  اا   ت   لل ما  يتبا ما يل :بالن

أ  ال ما  هو كفالة االتزام  اهرا ما جاء   اللغدة  اكدرلك      -3

 مراهمل الفقواء كما يل :

  (4)«الكفالدددة: »فقدددد جددداء عندددد احلنفيدددة   عع يدددا ال دددما  ب بددده (أ )

اذلدك    التدزام ب دما  البددا فيمدا عسدبمل   هتكده      »افس اا ذلدك: ب بده   

 .(5)«ب  يل الكفالة

                                              
   مالة ) من(.(161) د:   خمتار الصخان (544) د: املعجد الوسيط  (1)

(  االشددد ن الكددددبظ  5/96اجلليدددل )  (  امواهدددمل 5/316(  ا اردددية ابدددن عابددددين )   6/221البخددد  ال ائدددل )   (2)

 (.4/179(  االف اع )4/248(  ااملبدع )3/95(  ا ارية البجظم  )2/312(  ااإلقناع للش بيين )3/329)

 4(  امواهددمل اجلليدددل ) 106/ 3(  االشدد ن الكدددبظ ) 5/562(  الدددر املختدددار ) 11/50املبسددوم للس خسددد  )  (3)

 (.7/175(  ااملغين )109/ 4(  اكشاف القناع )138/ 3) (  اإعابة ال البا368/ 1(  ااملوررب )460/

 بظا   ال بعة الثابية. –( امد بن عبد الوا د السيواس   م. لار الفك  7/218ر ن فت  القدي  ) (4)

 (.6/211بدائ  الصنائ  ) (5)
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« احلمالددة االكفالددة اال ددمابة االزعامددة»أ : اجدداء عنددد املالكيددة  (رب )

هدددرا كفيدددل امحيدددل ا دددما »فتقدددوا العددد رب:   كدددل ذلدددك  عندددع اا دددد

 عنددع: « قبيددل»  اعقددوا العدد رب أي دداي: ة  هددرظ ارءدداء هدد  املشددوور«ااعدديد

 .(1) ما

ابدت   ذمددة  يقداا  لتددزام  دل ث  «: ال ددما »اجداء عندد الشدافعية أ       (ج )

 .(2)أا بد  من يستخل   ورظ  أا إ  ار عا م موبة  الغظ

: التدزام مدا اجدمل علدع     رد عاي اجاء عندد احلنابلدة أ  معندع ال دما        (ل )

هددظظ مدد  بقائدده امددا قددد جيددمل  ايصدد  بلفدد   ددما اكفيددل اقبيددل امحيددل 

 .(3)«ااعيد

 .(4)«ال ما : التزام لين   الرمة»اقاا ابن قدامة: 

 التع يا اللغدو  اا  د ت   لل دما  اعفداق فيمدا      فيت   أ  با -4

املسدتع ض لكتدمل امصدنفا  فقوداء     ي لل عليه هرا ا سد )ال ما (  فإ  

علع كل ما مدن رد به إلدزام حمدد       املراهمل جيدهد ي لقو  لف  ) ما (

ال دد ر بغددظظ بدددف  مثددل أا قيمددة مددا أعلفدده  اهددو مددا ي لددل عليدده الفقودداء           

اليت ي لقوا فقوداء املدراهمل   ) امن( فكلمة ل (  )التعوي  املااملعا  ا  

يقصدا  بوا أ  حمد  ال  ر ملزٌم بالتعوي  املال  عن ما أ دثه من   ر 

  ا جيتظ.

                                              
 بدن عبدد الدت    ( ربد  عمد  يوسدا بدن عبدد اا     1/398(  االكا    فقده أهدل املديندة )   5/96مواهمل اجلليل ) (1)

 هد( ال بعة اراس.1407بظا  سنة ) –الق طيب  م. لار الكتمل العلمية 

( 3/95(  احتفددة احلبيددمل علددع ردد ن اخل يددمل املع افددة  ارددية البجظمدد  ) 2/312ابودد : اإلقندداع للشدد بيين ) (2)

 م(.1951 -هد 1370لسليما  البجظم   م. مص فع الباب  احلليب  ال بعة ارخظة سنة )

( ملنصور بن يوبس بدن إلريدس البودوع   م. مكتبدة ال يداض احلديثدة       2/180ال اض امل ب  ر ن اال املستقن  ) (3)

 هد(.1390ال ياض  سنة ) –

 (.4/350املغين ) (4)
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أ  كددت التعدد يفا اللغددو  اا  دد ت   يشددظا  إس اجددول السددبمل املدد ل  إس     -5

 ال ما .

  خيلدو عع يدا املدراهمل مدن اإلردارة إس أ  ال دما  هدو كفالدة            -6

  اهدرا مدا أرالظ اللغويدو       «احلمالدة  االزعامدة  »وا إليومدا   د ذاعه  ا ّم

 عع يفود لل ما  لغة.

ال ددما   اعفدداق الفقودداء مدد  أهددل اللغددة   أ       ودد  مددن التع يفددا     -7

  اهدرا املعندع   الشافعيةاحلنفية اكما عند « ل ثابت   ذمة الغظ  التزام»

 هو ما ارل عند املالكية ااحلنابلة. 

ع دددال بدددا التعددد يفا اللغدددو  اا  ددد ت   مدددن  يدددث اإلطدددتق  فدددت 

 ااملعنع.

 الفرع الثاني: تعريف المال:
 ال لل ل  :  ( أ)

  يدرك  اي بدث  يقداا: )هدو املداا       املاا   اللغة مشتل من مالة )موا(

مددا ملكتدده مددن اهدد  املدداا(  ااملدداا معدد اف  قدداا ابددن منوددور   عع يفدده: ) 

 .(1)(أمواا :مجي  اررياء  امجعه

املداا   ار دل: مدا ميلدك مدن الدرهمل االف دة  ثدد         : ) (2)قاا ابن ارثظ

                                              
 (.2/586اكرا املصبان املنظ ) مالة )موا(  (11/635)لسا  الع رب  (1)

رحمل بن أب  املكارم حممدد بدن حممدد بدن عبدد الكد يد بدن عبدد         أبو السعالا  املبا  ابن ا ثظ: هو جمد الدين (2)

هدد(  زيد  ابدن عمد   عدامل مشدوور       544الوا د الشيباب  اجلدزر   املعد اف بدابن ارثدظ اجلدزر   الدد سدنة )       

مدن ارفا دل املعتمددين  القا د  الد ئيس االكاعدمل البليدع البدارع  لده مصدنفا  منودا: "جدام                كدبظ القددر  

بصداف   اجلمد  بدا الكشدا     ال سدوا" مجد  فيده بدا الصدخان السدتة  ا"النوايدة"  ا"اإل       ا  وا   أ اليث 

هدد( باملو دل. ابود :    606االكشاف"  ا"البدي    ر ن الفصوا   النخدو  بدن الددها " اهظهدا  عدو  سدنة )      

 (.495: د )طبقا  احلفا    ا(21/488سظ أعتم النبتء )
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 .(1)(أطلل علع كل ما يقتنع اميلك من ارعيا 

ربوددا كابددت أكثدد     ؛اأكثدد  مددا ي لددل املدداا عنددد العدد رب علددع اإلبددل      

 (2)(بودع عدن إ داعة املداا    أموامد  ا  احلديث أبه  دلع اا عليده اسدلد: )   

  .قيل: أرال به احليوا

ثدد ابقلبدت     أ  أ ل مالة )ماا( من )موا بوا  ف ق( (3)اأا   ابن جين

لتخ كودا اابفتدان مدا قبلدوا فصدار  )مدا ي(  امداا ال جدل ميدوا           ؛الواا ألفاي

  امياا مو ي ام ا ي إذا  ار ذا ماا  اام أة ملياي ذا  ماا  اعصغظظ )مويل(

 .(4)ما أكث  ماله :اما أموله أ 

  إاا ي لدل علدع معدا  عددة  تلدا  ديقاي ااعسداعاي  إذ        ااحلقيقة أ  امل

من أهل اللغة مدن خصصده  دا ميلدك مدن الدرهمل االف دة  امدنود مدن قداا:           

 (.هو الثيارب ااملتاع االع اض)

فه ب به: كل ما يقتنع اميلدك مدن مجيد  ارردياء     اأما من عوس  فقد عّ 

 :ا ابدن هلم يقدو كما عقدم  ايشود علع ذلك قولده  دلع اا عليده اسدلد: )     

ابن هلم من مالك إ  ما أكلدت ف فنيدت  أا لبسدت    يا مال  مال   اهل لك 

 .(5)(ف بليت  أا عصدقت ف م يت

                                              
 (.4/114  )النواية   ه يمل احلديث اارث  (1)

 متفل عليه  رااظ البخار     خيخه بكتارب ال قاق  امسلد    خيخه بكتارب ارق ية. (2)

هو عثما  بن جين املو دل   أبدو الفدت   الدد قبدل عدام الثلثمائدة مدن امجد ة  اكدا  أبدوظ كلوكداي              :ابن جين (3)

خدو  ا دا مل عصدابيا منودا: "مدن بسدمل       رامياي لسليما  بن فود بن أمحد ارال  املو ل   من أئمة ارلرب االن

هددد(.  392إس أمده مدن الشدع اء"  ا"رد ن ليدوا  املتدنيب"  ا"املددبوج"  ا"اخلصدائص" اهظهدا. عدو  ببغددال سدنة )           

 (.11/311اعاريخ بغدال )(  17/17)ابو : سظ أعتم النبتء 

 مالة )موا(.( 11/636)لسا  الع رب  (4)

  (31(  االرتمدر    كتدارب الزهدد  بدارب )    2958د اال قدائل  دديث رقدد )   أخ جه مسلد    خيخه  كتدارب الزهد   (5)

 ( من  ديث م  ف عن أبيه.4/24(  اأمحد   مسندظ )1ه  كتارب الو ايا  بارب رقد )ناالنسائ    سن
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ابناًء علع ذلك فإ  )املاا( ما كا     يااة  دا به بالفعدل اكلكده     

مددا ي   اللغددة  امددن هنددا يوودد  سددبمل   ّدع ددأمددا مددا مل يكددن    يااعدده فددت ي  

فكل ف يل يسم  ما معه ما ي  ف هدل    ق اسد املاااختتف الع رب   إطت

اإلبددل يسددموبوا مددا ي  اأهددل النخيددل يسددموبوا مددا ي  اأهددل الددرهمل االف ددة     

 يسموبوا ما ي  اهكرا.

 فالتغاي    معنع املاا ي ع  بناء علع الغالمل   ع ف الناي من ارمواا.

   تعريف ال لل اح   ل :  ( ب)
اختلفددت مفدداهيد الفقودداء ملددا يعددد مددا ي امددا   يعددد مددا ي  فجدداء ععدد يفود  

 .ا   ت   عبعاي  ختتف مفاهيمود للماا

 :أا ي: مرهمل احلنفية   عع يا املاا

املشدوور   عع يدا املداا عندد فقوداء احلنفيدة خيتلدا عدن عع يفده   مدراهمل           

 ف احلنفية املاا بثت  عع يفا  ه  كما يل :  لفقواء  فقد عّ مجوور ا

 .(1): املدداا هددو: مددا مييددل إليدده ال بدد   ايدددخ  لوقددت احلاجددة       التع يددا اراا

ربوا عندهد من قبيل امللك    ؛  التع يا   ج به املنفعة خاراالتقييد با ّل

 رعيا (.الر  يدخ  عالة: )افة  ربوا من ارمور هظ القاّر ؛املاا

: املدداا هددو: اسددد لغددظ اآللمدد  خلددل ملصددا  اآللمدد         التع يددا الثدداب  

 .(2)كن إ  ااظ االتص ف فيه علع اجه ا ختيارميا

الددوارل بقيددد: )اسددد لغددظ اآللمدد (  التع يددا: العبيددد ااإلمدداءهددرا خدد ج اي 

 ما ي لدى الع ف االش ع. ّدع م  أبوا ع فيه  

ليسوا  اا  ودالكن  د ااإلماء فيود معنع املاليةإ  أ  احلنفية قالوا: إ  العبي

                                              
 (.5/50(  االدر املختار )6/449 ارية ابن عابدين ) (1)

 (.5/277البخ  ال ائل ر ن كنز الدقائل ) (2)

http://www.kashifalgetaa.com/moalefat/047/index.htm
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 .(1) قيقة

ايستفال من هرا التع يا: أ  كدل مدا هدو لديس بدخملم  خملدوق ملصدلخة        

االتصددد ف فيددده مدددن هدددظ      ا يااعددده  اآللمددد   بشددد م إمكدددا  إ ددد ااظ   

 من ارمواا. دُّع ي   ا   اٍر

 (2)ا أع اضولكوب ؛أخ ج املناف الوارل   هرا التع يا ( اإل  اافقيد )

 فو  بورا ا عتبار ليست أموا ي.  ة   ميكن  يااعواهظ قاّر

لمدداا كددل مددا   عدد ا ا   لتع يددا هددرا ال( خدد ج عددن ا ختيددارابقيددد )

  كاررياء اليت ي    اإلبسدا  لتبتفداع بودا أ يابداي    يتص ف فيه اختياراي  

 اراي  صظ بدرلك مدا ي  ك كدل حلدد امليتدة  ارد رب اخلمد  ا د         ع   فإبوا

 فمج ل استعماا امل    لألرياء   ي ف  عليوا  فة املالية.

هدرا  ا  (3): املاا هو: عا جي   فيوا التندافس اا بتدراا  التع يا الثالث

  مرهمل احلنفية  ايفيدد هدرا التع يدا أ  املداا مقصدور علدع       هو املشوور التع يا 

 .ارعيا   فت يشمل املناف 

 :مالية املناف أللة مرهمل احلنفية علع عدم 

 استدا فقواء احلنفية علع عدم مالية املناف :

خدارظ لوقدت احلاجدة  ااملنداف        ب   املداا ميكدن إ د ااظ ا يااعده  االّ    

بعدد ه     ايربوا أع اض   عبقع امابا  بل حتد  هب ؛خارعقبل احليااة اا ّل

 عكدو   ابا ما يبقع اما   يبقع عفاا   فت ميكدن إ  ااهدا  ابالتدال      

معدامددة  ااملعدددام لدديس  دداا  ابعددد     كابددت مددا ي  فودد  قبددل أ  حتددد     

                                              
 (.27/30(  ااملبسوم للس خس  )5/277ل ائل )البخ  ا (1)

امتاع احلياة الدبيا قل أا كثد . ابود :     أع اض مج  "ع ض"  االع ض لغة: ما ي  أ ايزاا من م ض احنوظ (2)

 ( مالة "ع ض".594املعجد الوسيط ) د: 

 (.5/50) (  اابو  أي اي: الدر املختار6/449(  اكرا قاله ابن عابدين )4/252البخ  ال ائل ) (3)
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 .(1)إ داثوا   ميكن إ  ااها  اما   ميكن إ  ااظ   يسمع ما ي

 (4)لورال النص برلك؛ (3)استخساباي (2)املناف  أموا ي بالعقد  كاإلجارة عّداقد ع 

 .(5)اج يا  الع ف به  اإ  مل عكن براعوا ما ي

 :للماا)املالكية االشافعية ااحلنابلة( ياي: عع يا اجلموور ثاب

ذهمل مجوور الفقواء )املالكية االشافعية ااحلنابلة( إس أ  املاا يشمل: 

 (  ااستدلوا علع مالية املناف   ا يل :ارعيا  ااملناف  ابع  احلقوق)

   املاا خملوق لصا  اآللم   ااملناف  كرلك  اأ  ارعيدا  إادا   ب -1

ر  ابتفداع مالكودا هدو املقصدول      ؛صظ ما ي باعتبار ا بتفاع اا ستبدال بودا ع

 .(6)   خبتف ما   ينتف  به فت يكو  ما ياملناف  مااف  يااعوا 

                                              
 (.2/153(  ا)1/56(  أ وا الس خس  )5/50(  االدر املختار )6/449 ارية ابن عابدين ) (1)

اإلجارة لغة: من َأج    ي ْ ج     اهو ما أع يت مدن أجد    عمدل  اارجد ة الكد اء  اهدو مدا أع يدت مدن أجد              (2)

ع َلدع َأ  ع دْ ج   ِب  ث م داِب      ﴿ درظ أجدظاي  اقولده ععداس:     ا[ أ : 26]القصدص:   ﴾ي ا َأب ِت اْسدت ْ ِجْ ظ    ﴿امنه قوله ععاس: 

( مدالة:  3(  اخمتار الصخان ) دد:  11  4/10[ أ : عكو  أجظاي ل . ابو : لسا  الع رب )27]القصص:  ﴾ِ ج ٍج

 "أج ".

. ابود :  نداف  مدا يثيبده املسدت ج  للمد ج  بددا امل     ااإلجارة ا  ت اي ه : كليك املناف  بعوض. فارج  اارجد ة هد    

 (.219(  احت ي  ألفا  التنبيه ) د: 259أبيس الفقواء ) د: 

سددن اهددو  دد القددب  ابقي دده  ايستخسددن الشدد ء يعددظ  سددناي. ابودد : لسددا  العدد رب    ا ستخسدا  لغددة: مددن احلح  (3)

 ( مالة " سن".13/114-119)

را دة  ابود :  قد ه  االسدنة.   اا ستخسا  ا  ت اي هو: العدداا  كدد املسد لة عدن بوائ هدا لددليل خدا  مدن ال        

 (.39(  امعجد لغة الفقواء ) د: 167النا   ) د: 

َقاا  ِإبِّ  أحِريد  َأْ  أحبِكخ دَك ِإْ دد ى اْبن ت د   ه داع ْيِن ع َلدع َأ  ع دْ ج   ِب  ث م داِب          ﴿املقصول عدة بصو  منوا قوله ععاس:  (4)

 ارجدل بداع  د اي   ر  رجل أع ع ب  ثدد هدد   :يوم القيامة[  امنوا  ديث: " ثتثة أبا خصمود 27]القصص: ﴾ِ ج ٍج

فاسددتوفع مندده امل يع دده أجدد ظ". رااظ البخددار     ددخيخه    كتددارب     ارجددل اسددت ج  أجددظاي   ف كددل ثندده

 (.4/173(. اابو : بدائ  الصنائ  )2150( إثد من من  أج  ارجظ   ديث رقد: )10اإلجارة  بارب )

 (.2/238(  االف اق )5/234عبيا احلقائل للزيلع  ) (5)

(  امنوداج  3/195(  اإعابدة ال دالبا )  1/187(  االقوابا الفقوية  بدن جدز  )  264  4/263مواهمل اجلليل ) (6)

 (.3/146) (  اكشاف القناع عن منت اإلقناع4/9(  ااملبدع   ر ن املقن  )1/67ال البا )
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إ  إطتق املاا علدع املنداف  أ دل مدن إطتقده علدع ارعيدا   إذ لدو           -2

 . (1)بدابوا املناف  ملا  ار  ارعيا  أموا ي  الرا   يص  بي  ارعيا 

األلددة   ا  دد ت   للمدداامددرهمل اجلموددور  افيمددا يلدد  بعدد  مددا جدداء   عع يددا

 كل منود:  

 :مرهمل املالكية -1

ايستبد به املالدك عدن     ما يق  عليه امللكف فقواء املالكية املاا ب به )ّ لقد ع 

 .(2)(إذا أخرظ من اجوه  هظظ

ارعيددا  دخل حتتدده: )للملددك  اعدد اياهددرا التع يددا ين لددل مددن كددو  املدداا حمّلدد 

 (.ااملناف 

 :أللتود

ن قت دد  كّكدد ع     امللددك إبا ددة ردد عية   عددا أا منفعددة  ااسددتدلوا بدد  -1

اأخددر العددوض عنوددا مددن  يددث هدد        ددا بوا مددن ا بتفدداع بتلددك العددا أا املنفعددة   

كرلك  فامللك يقد  عليومدا  اللمالدك احلدل   أ  يسدتبد بومدا  ايتصد ف فيومدا         

 .(3)لا  سواظ

بد م ين   ذلدك يتخقل ا  منام اعتبار املالية لألعيا  هو  ل ا بتفاع بوا أ  -2

 :فيوا اهما

 )أ( عدم حت يد أعيابوا ر عاي.

 .(4) ل فيوا ا ععاس أا للعبال  )رب( اعدم ععلل أّ 

                                              
 (.1/225  يج الف اع علع ار وا ) (1)

  (.2/17(  ااملوافقا  )187/ 1(  القوابا الفقوية )50/ 5) مواهمل اجلليل (2)

  (.2/17(  ااملوافقا  )187/ 1(  القوابا الفقوية )50/ 5( مواهمل اجلليل )3)

 (.4/263( مواهمل اجلليل )4)
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 :مرهمل الشافعية

ْت  ما له قيمة يباع بوا  اعلزم متلفه  اإ  َقلَّف الشافعية املاا ب به: )عّ 

 .(1)(  ه الناي كالفلس  اما أربه ذلكاما   ي 

إمكا  مقابلتده بقيمدة ماليدة يبداع      ب   معيار مالية الش ء هو ااستدلوا:

ايشرتى بوا عند الناي  ا  ي ث    ماليته كو  قيمته قليلة  اعليه فكدل  

ارعيا  أمواا يق  البي  عليوا  اع من بإعتفوا  إ  كابت متقومة ر عاي  

 . (2)   اا مة ر عاي كاخلم  ااخلنزي إذ   قيمة لألعيا

 : مرهمل احلنابلة -2

  فكدل  (3)(ما فيه منفعة مبا ة لغدظ  د ارة  ف احلنابلة املاا ب به: )عّ 

ر ء فيه منفعة مبا ة ميكن استيفاؤها  اجواا أخر العوض عنوا  اإبا ة 

 . فوو ماابرا املاا فيوا عو تي إليوا    هظ  الة ا    ار 

منفعددة ( أمددوا ي. اخيدد ج بلفدد : ) املندداف  ابعدد  احلقددوق )ابوددرا عكددو  

( الددوارل   عع يددا احلنابلددة للمدداا: مددا   يبددان ا بتفدداع بدده ردد عاي         مبا ددة

 .(4)كاخلم  ااخلنزي 

لتشمل ما قد ينتفد  بده لكنده     (5)اعتس  لائ ة مالية اررياء عند احلنابلة

الفواكددده    كقشدددور(6)-ختفددداي للشدددافعية -هدددظ مقابدددل بقيمدددة ماليدددة   

                                              
(  اارردباظ  2/274(  امغدين ااتداج )  118/ 3(  ا اردية البجظمد  )  1/374( املوررب   فقه اإلمام الشافع  )1)

 (.197االنوائ  للسيوط  )/

 (.4/253(  امغين ااتاج )1/67(  امنواج ال البا اعمدة املفتا )3/195( إعابة ال البا )2)

 (.3/146(  اكشاف القناع عن منت اإلقناع )4/9( املبدع   ر ن املقن  )3)

(  امنددار السددبيل   ردد ن  4/9(  ااملبدددع   ردد ن املقندد  ) 4/270( اإلبصدداف   مع فددة الدد اج  مددن اخلددتف ) 4)

 (.5/109(  ااملغين   فقه اإلمام أمحد بن  نبل )1/288الدليل)

 (.3/152( كشاف القناع عن منت اإلقناع )5)

اعندد علفده عفد ض لده       ( عقدم عع يفود للماا ا د ت اي  ففد   داب ود ملاليدة الشد ء أ  يكدو  كدا ينتفد  بده         6)

 قيمته أا مثله.
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ااخل دد   فإبدده ميكددن أ  ينتفدد  بوددا علفدداي للخيوابددا  مدد  أبوددا   عبدداع ا       

 عشرتى   ع ف الناي.

ڭ  ژ  لقولده ععداس:   ؛: ب   الشارع أجاا أ  عكو  املناف  مود اي ااستدلوا

 ]القصدددددددددص: ژ ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ : قولده ععداس   [  ااملو    يكو  إّ  مدا ي بددليل  27

 . (1)[24 ]النساء:  ژ ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 :اجه الد لة من اآليتا الك ميتا

ت ت هية سورة القصص علع أ  املناف  يص  أ  عكو  مود اي  اقدد لّلد   لّل

هية سورة النساء علع أ  املو    يكو  إ  مدا ي  اعليده فدإ  جممدوع اآليدتا      

 .(2)ناف  من ارموااأ  امليدا علع 

كا سبل من عع يفا  للماا عند اجلموور )املالكيدة االشدافعية   فيت   

(  ختفدداي  ارعيددا  ااملندداف  ابعدد  احلقددوق      املدداا يشددمل: ) بددااحلنابلددة( 

 للخنفية.

 :املناقشا 

احلنفيددة  إليده  بداق  اجلمودور )املالكيدة االشدافعية ااحلنابلدة( مدا ذهدمل       

 ا ي ع :من عدم مالية املناف   

 أ  ما استدا به احلنفية: ب   املناف    ميكن إ  ااها ا   يااعوا. -1

  ا ي ع : عليه ب   فظل 

    يااة املناف  ككنة  يااة أ لوا احملوا  اار ل هو املعدوا  ب ( أ)

 .(3)عليه

                                              
 (.1/383(  امنار السبيل )2/56(  ااملوررب )2/109( الفواكه الدااب  )1)

 (.1/383( منار السبيل )2)

 (.1/135(  االقواعد الصغ ى )3/175( املوافقا  )3)
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 عندع       كل ما يقدر له أث    النف   فوو متموا  أ : حمرتمب ( رب)

امتقومداي عندد     يتده متوقدا علدع كوبده مبا داي رد عاي      ااعتبدار مال   أبه يتخر مدا ي 

  .(1)اإلعتف  ايقابل بقيمته اي من بوا

اقددد رل علددع ذلددك احلنفيددة: بدد   املندداف  أعدد اض   عبقددع امددابا  ا       

ميكددن إ  ااهددا  ابالتددال    عكددو  مددا ي  فودد  قبددل أ  حتددد  كابددت        

ااهددا  امددا   معدامددة  ااملعدددام لدديس  دداا  ابعددد إ ددداثوا   ميكددن إ    

 .(2)ميكن إ  ااظ   يسمع ما ي

 اقد أجارب اجلموور علع رل احلنفية:  ا ي ع :

ب بددده   ميكدددن أ  ع سدددلمل املاليدددة عدددن املنددداف   فلو هدددا ملدددا  دددار   ( أ)

 .(3) ارعيا  أموا ي

امنوددا عقددد    بدد   الشددارع الكدد يد قددد أجدداا بعدد  عقددول املندداف      ( رب)

 .(5)انااملو    النك (4)ااملزارعة  اإلجارة

                                              
(  اارردددباظ االنودددائ  4/215(  ا وارددد  الشددد ااب  )277/ 2(  امغدددين ااتددداج )137/ 3( إعابدددة ال دددالبا )1)

 (.544للسيوط  ) : 

 (.2/153(  ا)1/56(  أ وا الس خس  )5/50(  االدر املختار )6/449(  ارية ابن عابدين )2)

(  امنوددداج ال دددالبا  3/195(  اإعابدددة ال دددالبا ) 1/187(  االقدددوابا الفقويدددة ) 263/ 4( مواهدددمل اجلليدددل ) 3)

 (.3/146(  اكشاف القناع عن منت اإلقناع )4/9(  ااملبدع   ر ن املقن  )1/67)

بع  مدا خيد ج منودا. ابود : املصدبان املدنظ       بد املعاملدة علدع اررض   : هو اإلببا  ااإلاداء ( املزارعة لغة: من الزرع ا4)

 ( مالة "ارع".936(  االقاموي اايط ) د: 1/252)

(  اامل لد   23/17االدزرع بينومدا. ابود : املبسدوم )      ااملزارعة ا  ت اي: لف  اررض إس من يزرعوا ايعمدل عليودا  

 (.273 د: (  اأبيس الفقواء )263) د: 

 (.1/383(  امنار السبيل )2/56(  ااملوررب )109/ 2( الفواكه الدااب  )5)

 ( مالة: "بك ".314اهو الزااج. ابو : القاموي اايط ) د:   االنكان لغة: الومء االعقد له

 ار عاي: هو عقدد مو دوع مللدك منفعدة الب د  قصدداي  اهد   دل اسدتمتاع كدل مدن الدزاجا بداآلخ . ابود : أبديس               

 (.458(  امعجد لغة الفقواء ) د: 315(  االتع يفا  ) د: 145الفقواء ) د: 
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أما ما استدا به احلنفية ب  : املناف  ليست   أبفسدوا أمدوا ي قائمدة     -2

بارعيددا   ذلددك أ   ا ددلوا راجدد  إس أفعدداا عدددثوا الشددخص املنتفدد           

ارعيا   سمل ارعبدام املقصدول بودا  فيسدتخيل إعتفودا  فدإ  علدك ارفعداا         

قاء له   يتصور كما عوجد عنتف   ااإلعتف عبارة عن ق   البقاء  اما   ب

  جواا العقد عليوا رخصة ما منزلة ارعيا     ّلإعتفه  هظ أ  الش ع بز 

 .(1)فتعا ا قتصار عليوا

اسددلكنا ط يددل النودد     د إذا بو بددا إس احلقددائلفددظل بدد  : هددرا مسددلَّ 

الكن ار كام الش عية هظ مبنيدة علدع احلقدائل العقليدة  بدل        )القياي(

الع فية  اما اعتتظ احلنفية معداماي هو ماا ع فاي ار عاي  علع ا عتقالا  

ا  كددد الشدد ع االعدد ف هالددمل   ار كددام  االشدد ع قددد  كددد بكددو        

مقابلددة بددارج ة   عقددد اإلجددارة  اأثبتددت اإلجددارة أ كددام ااملنفعدة موجددولة  

املعاا ا  اا ة  اأثبتدت للمنفعدة  كدد املداا  االعد ف يق د  بد   مدن         

فدة  ْل  فاملنداف  عرتعدمل خِ  (2)لار اسكنوا مدة أبده يفدوِّ  منافعودا   أثبت يدظ علع 

 . (3) ااجولاي فجعلت كاملوجولة

خددارظ أمددا اسددتد ا احلنفيددة بدد   املدداا ميكددن إ دد ااظ ا يااعدده  االّ   -3

خددار  ربوددا أعدد اض   عبقددع  لوقددت احلاجددة  ااملندداف    عقبددل احليددااة اا لّ 

 .(4) امابا

 لليدل عليده  فدت لليدل علدع أ   يدااة املداا        فظل عليود: ب   هدرا أمد     

بفددوا عددن ط يددل هددرا   احلنفيددة  خددارظ يدددخل   مفوددوم املاليددة  كمددا أ    ااّل

                                              
 (.2/238(  االف اق للك ابيس  )5/234( عبيا احلقائل للزيلع  )1)

 (.1/311(  إعتم املوقعا )1/226(  ا  يج الف اع علع ار وا )3/167( املوافقا  )2)

 (.3/212( املنثور للزركش  )3)

 (.5/50(  االدر املختار )6/449عابدين ) (  ارية ابن4)
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امل يدد عوا بشدداهد مددن الشدد ع أا العدد ف يدددا علددع     ا  تجدداج ماليددة املندداف  

 .(1)خ  أا اااا ص  املالية   املدّ 

 ال ب . ما مييل إليهاأما ما ذك اظ   عع يا املاا ب به:  -4

 فظل  ا يل : 

 بين   املصددلخة   الشدد ع   عتعلددل  ددا مييددل إليدده ال بدد    تددع ينددبدد ( أ)

عدز  –ارم  فيه علع ما مييل ال ب  إليه  بل املصلخة متعلقة  دا  كدد اا   

 .(2)به فيجمل أ  ي لمل ذلك بالدليل –اجل

وجدد أردياء عددخل    ع   فإبده أ  جعل )ال ب ( معياراي للماا فيه قصور ( رب)

مدن املاليدة   بده  الية بورا املعيار اه  ليست أموا ي  اأردياء أخد ى  د ج      امل

 .م  أبوا من ارمواا

 ددل الددزاج    : أبدده ميكددن التمثيددل لددألاا   –ااا ععدداس أعلددد  –اأرى 

فإبه كا مييل إليه ال ب   اعتف  به لق داء احلاجدة    بزاجته  ستمتاع ا 

 ام  ذلك فإ  هرا احلل ليس ما ي.

بع  ارلاية االسدموم  فود  كدا   مييدل إليودا طبد  اإلبسدا         ب: ثاب الل

 إلمكا   يااعوا اا بتفاع بوا. ؛أموا ي عّدم  أبوا ع 

فاعتبار )ميل ال ب  معياراي ملالية ارردياء( اعتبدار هدظ سدليد  ا  يصدل       

 لتخديد معنع ر ع   ا  يكو  مقياساي كيزاي با املاا اهظ املاا.

 :تلر والراجحالتعريف ال خ
بددد   الددد اج    عع يدددا املددداا هدددو مدددرهمل     – ااا ععددداس أعلدددد  –أرى 

ارعيدا  ااملنداف     اجلموور )املالكيدة االشدافعية ااحلنابلدة( بد   املداا هدو: )      

                                              
 (.1/232(   يج الف اع علع ار وا )1)

 (.1/509( التبص ة   أ وا الفقه )2)
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 ألسبارب اآلعية:لاذلك  ؛(ابع  احلقوق

 لقوة أللتود. -1

 وافقة ما ذهبوا إليه لع ف الناي اععاملود.مل -2

يد ل   عدم ع ما الغا مل لألعيدا   املقت   فية ار  ما ذهمل إليه احلن -3

 اي بع ذلك الع ف.إس التنااع با الناي؛ لعدم عثما املناف   

كددل مددا يقتنددع اميلددك مددن    عع يددا بعدد  اللغددويا للمدداا ب بدده ) ر -4

( يصل  أ  يكو  راهداي علع عدم  ص  املاليدة   املدّدخ  أا   مجي  اررياء

 املاا.فتدخل برلك املناف      اااا

اعليه فإ  ا   اليدد علدع كدل مدن )ارعيدا  ااملنداف   ابعد  احلقدوق         

علددع اا دد  اليددد   ال ددما اجددورب اململوكددة لغددظ اا دد  اليددد( يرتعددمل عليدده   

 (.التعوي  عن ال  ر  اهو ما يع ف   هرا العص  بد )عليوا

 :الفرع الثالث: تعريف وضع اليد
 )أ( وضع اليد ل  :

  إذ الو دد   ددد  (1)لغددة علددع خفدد  الشدد ء ا  دده  إ  كلمددة )ا دد ( ع لددل   ال 

   .(2)ال ف 

أما )اليد(   اللغة: فو  القدوة اال اقدة االقددرة علدع التصد ف  اع لدل       

ع دددو اإلبسدددا  املعددد اف مدددن أطددد اف ار ددداب  إس     :علدددع اجلار دددة اهددد  

 .(3)  ملك  احتت عص   :الكا  امجعوا )أيد(  االش ء   يد  أ 

 .(4)(يد كناية عن ارخر   أكلها   الجاء   اللسا : )

                                              
 مالة )ا  (.(1094) د: معجد املقاييس   اللغة  (1)

 (.ا  مالة )( 8/396)لسا  الع رب  (2)

 .مالة )يد (( 309) د:   اخمتار الصخان (15/423)لسا  الع رب  (3)

 مالة )يد (.( 15/423)لسا  الع رب  (4)
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 اعليدده فبدداجلم  بددا الكلمددتا )ا دد ( ا)اليددد( يكددو  املعنددع:  ددطّ       

 جعل الش ء حتت ملك اا   اليد عليه ا  عص فه. :الش ء   امللك  أ 

 :)ب( ووضع اليد على الشيء اح   ل  
 بإثبا  اليد عليه. (1) يااعه :يعين

 مقصول الفقواء بو   اليد:

واء عن )ا   اليد(  يااة املداا عدن ط يدل إثبدا  اليدد عليده        فقال  يعّب

 .(2)ك املاا دى ط ق كّلإاه  

 ك املاا ثتثة ه :اط ق كّل

 ا بتقاا من مالك إس مالك هخ  )كالبي  اامبة(. -1

 أ  خيلا اإلبسا  هظظ علع املاا )كاإلر (.  -2

 إ  اا اإلبسا  لش ء مبان   مالك له. -3

 وعا :ااإل  اا ب

 )أ( إ  اا  قيق   اهو ا   اليد أا إثباعوا علع الش ء أا العا.

كو   إبداء جلمد  املداء  أا بصدمل     )رب( إ  اا  كم   اذلك بتويئة سبمل اإل  اا )

 .(3)(ربكة رجل الصيد

 فقواء بد)ا   اليد( عفصيتي:الافيما يل  بيا  مقصول 

  أا ي مرهمل احلنفية:

مل. فقد ارل صء احلنفية هو ا ستيتء االغاملقصول بو   اليد عند فقوا

                                              
(  3/383(  الوسديط ) 3/171كليدل ) (  التاج ااإل5/663(   ارية ابن عبدين )2/142امداية ر ن البداية ) (1)

 (.5/141(  املغين )5/151(  املبدع )5/7ال البا ) ةرا 

(  3/383(  الوسديط ) 3/171ليدل ) ك(  التاج ااإل5/663(   ارية ابن عبدين )2/142امداية ر ن البداية ) (2)

 (.5/141(  املغين )5/151(  املبدع )5/7ال البا ) ةرا 

 (.1/240جملة ار كام العدلية ) (3)
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  إذا ارل علدع مداا   أا الغصمل سبمل امللك: ا ستيتءعن بع  فقوائود أ  )

 .(1)(مبان كما   الصيول  اليس لتستيتء معنع سوى إثبا  اليد

 ثابياي: مرهمل املالكية: 

جمد ل  ذك اا بد    امقصولهد بو   اليد كمقصول احلنفية به  فقد 

مدددن اهدددو الدددتمكن مدددن التصددد ف بشددد ء  هدددو  قيقدددة الغصدددمل  ا سدددتيتء 

 .(2) بعد هصبهاملمتلكا  

 : مرهمل الشافعية: ثالثاي

ايقصدددا  بو دد  اليددد معنددع عامدداي يشددمل املباردد  لو دد  اليددد اهددظ          

  ا   اليد هو: إثبا  اليد العالية علع املنقدوا االعقدار بقصدد    إ :فيقولو   املبار 

 .(3)أا بغظ قصد

 احلنابلة:  رابعاي: مرهمل

هدو املقصدول   ا  إثباعودا علدع املداا عددااباي     :اذهبوا إس أ  ا   اليدد هدو  

 .(4)بال ما   خبتف إثباعوا علع املاا بإذ   ا به ار اظ

ا سدتيتء علدع    هدو  :ا د  اليدد  مدن  مقصول املدراهمل  ب   اهكرا يتبا 

املاا كما   مرهمل احلنفية  أا الغصمل كما   مرهمل املالكيدة  أا هدو   

مباردد ة ا عتددداء بقصددد أا بغددظ قصددد كمددا   مددرهمل الشددافعية  أا هددو     

 ا   اليد عدااباي ا لماي بغظ إذ  املالك كما هو مرهمل احلنابلة.

 

 

                                              
 (.2/142امداية ر ن البداية ) (1)

 (.5/276كليل )التاج ااإل (2)

 (.5/7را ة ال البا ) (3)

 (.5/141(  ااملغين )5/151املبدع ) (4)
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أقسام  أنواع   الثانياملطل: 

 ا يةةدا املو ةةوع  علةة  املةةا 

 

 افيه ف عا  

ــألول: م ســاي األيــد    الفــرع ا
 : الموضوعة على المال

دا  إذ   ددا به إس ثتثددة عنقسددد اريددد  املسددتولية علددع مدداا هظهددا بدد  

 منوا جيمل عليودا ال دما   أمدا اليدد الثالثدة فدت جيدمل عليودا         ا  اثن(1) ددأي

 ال ما   اه :

يدددد ميكدددن أ  يثبدددت مدددا التملدددك باسدددتيتئوا علدددع املددداا  اينتفددد      -1

 ال ما .

 يد   يثبت ما التملك با ستيتء علع املاا  اينتف  عنوا ال ما . -2

   اجيمل عليوا ال ما .يد   يثبت بوا التملك -3

 افيما يل  بع   ور اريد  الثتثة:

 :بعض حور اليد األولى )أ(
إذا اسدددتوس املسدددلمو  بسدددبمل احلددد رب علدددع أمدددواا ارعدددداء فدددإبود     -1

 .(2)ميلكوبوا اليس عليود  مابوا

إذا اسددتوس أهددل احلدد رب علددع أمددواا املسددلما بسددبمل احلدد رب فددإبود   -2

 جيددمل علدديود  ددما  مددا ا ددعوا ميلكوبوددا  ا   ددما  علدديود  اكددرلك  

رب اأيدددديود عليددده اإ  مل عدددوااظ إس ليدددارهد  ا  مدددا رددد ل إلددديود مدددن لا     

 .(3)املسلما

                                              
 (.221  220 د: رجمل )( القواعد  بن 1)

(  الشددد ن الكدددبظ  2/190(   اردددية الدسدددوق  ) 7/138(  بددددائ  الصدددنائ  ) 10/88املبسدددوم للس خسددد  )( 2)

 (.6/122(  اإلبصاف للم لاا  )9/376(  اجملموع )4/197(  ارم )2/189)

واعدد  بدن رجدمل    (  الق2/333(  ا قنداع للشد بيين )  2/207(   ارية الدسدوق  ) 4/159 ارية ابن عابدين )( 3)

(220/221.) 
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 .(1)   ما  عليه إذا أعلفه فإبه  استيتء اررب علع ماا ابنه -3

 :بعض حور اليد الثلني  )ب(
 علع ماا القا  . يد من له ا ية ر عية بالقب   كالو ّ  -1

حلفوه علع املالك فإبه    دما  عليده  كواجدد    يد من قب  املاا  -2

 .(2)اللق ة

يددد اإلمددام اطائفتدده    دداا احلدد رب علددع مدداا ال ائفددة املمتنعددة عددن    -1

  فإبه   ي من  اكرلك   ي من البغاة مدا أعلفدوظ   (3)  كد اإلمام )البغاة(

 من ماا مجاعة املسلما  اا احل رب.

ستم احلقوا بارعدداء    اكرلك أهل ال لة الرين أعلنوا رلعود عن اإل

احل رب  أا اجتمعوا   مكا  خا  امد منعة اقوة  فدإبود   ي دمنو  مدا    

 .(4)يتلفوبه علع اإلمام اطائفته

 : بعض حور اليد الثللث  )جم(
 اليد العالية اليت يرتعمل عليوا ال ما   كيد السارق. -3

 .(5)يد الغا مل علع املاا املغصورب -4

اليد ليس سبباي لل ما    مجي  ا      ب عقدماهكرا يت   لنا كا 

                                              
 (.7/365(  ارم )2/431(   ارية العدا  )4/159بدائ  الصنائ  )( 1)

( مدالة:  834(  ااملعجدد الوسديط ) دد:    2/557اللق ة لغة ه : الش ء الر  جتددظ ملقدًع. ابود  املصدبان املدنظ )      (2)

 "لقط".

 (.362 ا مل. ابو : معجد لغة الفقواء ) د: اا  ت اي: ه  املاا يوجد ملقًع   ال  يل احنوظ ا  يع ف له 

 "باص" اهو اسد الفاعل من البغ . :البغاة مج  (3)

ه  الواملة اخلارجة  :االفئة الباهية  اقصد الفسال  االبغ  لغة هو: التعد   جاااة احلد اا ست الة علع الناي

 ( مالة "بغا".14/78عن طاعة اإلمام العالا. ابو : لسا  الع رب )

 (.7/365(  ارم )2/431(   ارية العدا  )7/195بدائ  الصناع )( 4)

 (.221  220القواعد  بن رجمل: ) : (5)
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اقدد عكدو  يدد  دما   اعلدع  دوء         أمابدة يدد  يدد  الار واا  فقد عكدو   

ذلك ميكننا عصنيا اليد من  يدث ال دما  اعدمده إس  دنفا: يدد أمابدة       

 ايد  ما .

 :الفرع الثاني: األيد  الموضوعة على المال
 نفا هما:فقواء اريد  املو وعة علع املاا إس  اللقد  نا 

ااملسددتعظ  (1)كيددد الوكيددل   يددد مددا  ددفة الو يددة الشدد عية علددع املدداا   

  (3)كيدد الغا دمل    ايد ليست ما  فة الو ية الش عية علع املاا  (2)ااملست ج 

  افيما يل  بيا  كل منوا:

 )أ( اليد املو وعة علع املاا بو ية ر عية: -1

 اه  بوعا  من اريد  هما:

 ن:يشمل يداع   : يد م كنة -2

: اهدد  اليددد املو ددوعة علددع املدداا الددر     واعوددا   اليددد امل كنددة اراس

امل يكن ا عوا علع املاا ملصلخة  دا بوا خا دة  كيدد      بو ية ر عية

 .(5)االوكيل (4)عول امل

                                              
 ( مالة: "اكل".2/670املصبان املنظ ) :الوكيل لغة: من اكلت ارم  إليه أ : فو ته إليه ااكتفيت به. ابو  (1)

الوكيدل هدو: مدن أقديد مقدام الدنفس       ا .(258د: : التفوي  ااحلف . ابو : امل ل  )  اا  ت اي: من الوكالة اه

 (.480  التص ف. ابو : معجد لغة الفقواء ) د: 

(  1/183(  االقددوابا الفقويددة )6/36(  امواهددمل اجلليددل )8/451(  االبخدد  ال ائددل )1/127بدايددة املبتددد  ) (2)

 (.3/471لقناع )(  اكشاف ا4/233(  ااملبدع )3/51(  ا ارية البجظم  )3/89اإعابة ال البا )

(  االكدا    فقده أهدل    14/342(  ااملدابة الكتى )7/267(  ا ارية ابن عابدين )7/141البخ  ال ائل ) (3)

(  اكشداف  2/371(  االد اض امل بد  )  2/279(  امغدين ااتداج )  1/70(  امنوداج ال دالبا )  1/428املدينة )

 (.4/99القناع )

ليده هدظظ مدا ي عفوده لده  ايسدمع هدرا املداا اليعدة  ا دا مل املداا هدو املدوِلع              هو من لف  إ :املول ع بفت  الداا (4)

 (.248( مالة: "الع"  اأبيس الفقواء ) د: 2/653بكس  الداا. ابو : املصبان املنظ )

 (.103ال ما    الفقه ا ستم  الشيخ عل  اخلفيا   )(  7/80بدائ  الصنائ  ) (5)
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اهدد  اليددد املو ددوعة علددع املدداا الددر     واعوددا  الثابيددة:  اليددد امل كنددة

 .(1)علع  ما   ا بواا امل ي ل ما يّد  بو ية ر عية

 :  اعشمل ثتثة أيد  يد هظ م كنة: -3

اهدد  اليددد الدديت اسددتق  املدداا  واعوددا عددن      اليددد هددظ امل كنددة اراس:   

اعتداء  كمن ا   يدظ علع مداا هدظظ ف خدرظ  كيدد الغا دمل علدع املداا        

 املغ ورب. 

ا يدة   اليت استق  املداا  واعودا عدن    اه  اليداليد هظ امل كنة الثابية: 

 الكن ارل لليل علع  مابوا  كيد املقرتض علع الق ض.  ر عية

: اهدد  اليددد الدديت ا ددعت علددع املدداا ملصددلخة    الثالثددة اليددد هددظ امل كنددة 

 .(2) ا بوا خا ةي  كيد البائ  علع املبي  قبل التسليد

اجتدر اإلرارة هنا إس أ  مع فة جوة املصلخة من ا   اليدد علدع املداا    

هد  الديت يندبين عليودا الدتمكن       -د من ا   اليد علدع املداا  املستفي :أ  –

 من احلكد بالت ما من عدمه.

فاليد إذا كابت مو دوعة علدع املداا ملصدلخة اا د  اليدد خا دةي  فدإ          

 في من  ا بوا.   ذلك ي ج  كوبوا يد  ما 

فدإ     أما إذا كابت اليد مو وعة علع املاا ملصلخة مالك املداا خا دة  

 فت ي من  ا بوا.  يد أمابةذلك ي ج  كوبوا 

أما إذا كابدت املصدلخة مدن ا د  اليدد علدع املداا مشدرتكة بدا املالدك           

ااا   اليد  فإ  ما يعيِّن ال امن منوما  هو ع جي  مصلخة أ ددهما علدع   

مصدلخة اآلخدد  مددن ا دد  اليدد علددع املدداا  فددإ  كابدت املصددلخة ملالددك املدداا    

                                              
 .املصدرين السابقا (1)

 (.2/207) للك ابيس ف اق ال (2)
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مابدة عليده  ابالتدال  فدت  دما       ععا كو  يد من  واعه املاا يدد أ   أرج 

ن كو  يدد مدن   أما إ  كابت مصلخة اا   اليد علع املاا أرج   ععّي عليه

  واعه املاا يد  ما   في من املاا.

علددع  ددما  اليددد املو ددوعة علددع املدداا بقسددميوا   (1)اقددد اسددتدا الفقودداء

علدع اليدد مدا أخدر      املركورين بعموم  ديث النيب  لع اا عليه اسدلد: ) 

 .(2)( تع ع ليه

 ااجه الد لة   احلديث:

سددواء كددا  ارخددر   مددا أخرعدده اليددد   ن احلددديث الشدد يا اجددورب رلّ بددّي

مدا أخرعده اليدد     بغصمل أا إعارة أا إجارة أا هظ ذلك  ا  عتأ الرمدة إ  بد لِّ  

ا علدع أ  مدا   فلف  )علع( الدوارل   احلدديث الشد يا يددّ      من املاا ملالكه

 .(3) مابوا  من هظ عف يل با م خوذ ام خوذ أخرعه اليد يكو   

 )ب( اليد ال وضوع  على ال لل ب ير والي  شرعي :
اليددد املو ددوعة علددع املدداا بغددظ ا يددة ردد عية هدد  اليددد العاليددة  أ : الدديت     

                                              
(  ااملبدددع 2/331(  ااإلقندداع للشدد بيين )12/43(  االتمويددد  بددن عبددد الددت ) 18/109املبسددوم للس خسدد  ) (1)

(5/146.) 

(  االرتمدر     3561(   ع دما العاريدة   دديث رقدد: )    54رااظ أبو لاال   سننه    كتارب البيوع  بدارب )  (2)

هدرا  دديث  سدن     :(  اقداا 1266) :( ما جداء أ  العاريدة مد لاة   دديث رقدد     39سننه   كتارب البيوع  بارب )

(  ااحلدداكد   2400( العاريددة   ددديث رقددد ) 5 ددخي   اابددن ماجددة   سددننه   كتددارب الصدددقا   بددارب )   

( 3/53( من  ديث ء ة بن جندرب  الكن احلاف  ابن  جد  أعلده   التلخديص )   2/47املستدرحمل ا خخه )

 خمتلا   ءاعه من ء ة.ب   احلسن البص   

(  االتمويد  بن عبد 2/234(  االفواكه الدااب  )7/217(  ابدائ  الصنائ  )18/109املبسوم للس خس  ) (3)

(  االدد اض امل بدد   5/110(  ااملبدددع )2/267(  امغددين ااتدداج ) 2/332(  ااإلقندداع للشدد بيين ) 12/43الددت )

(2/345.) 
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أحكام الضماا   :الثالثاملطلب 
)التعويض( املرتتب على وضع 
 اليممممل املة عممما علمممى املممما 

 

ما فيه  كيد السارق االغا مل  اهرظ اليد يدد  دما     اعتد  علع ماٍا    ّل

 ما يتلا حتت يدظ الو علا بخمفة ءااية. ا ا بوا ملزم ب ما     يد أمابة

  كابددت   إا  ت حمددل )اليددد املعتديددة( ايشددمل ا عتددداء كددل يددد  ّلدد  

  القدائد با عتدداء    لتعتدداء  اإ  عغّيد   ايلكوبودا اسدتم ار   ؛أ لوا يدد أمابدة  

 اذلدددك كيدددد املشدددرت  مدددن الغا دددمل  ايدددد املسدددتولع منددده  ايدددد املسدددت ج   

 .(1)ااملستعظ منه  ااملشارحمل له

 افيه ف عا :

الفرع األول: حكي وضع اليد 
 المؤتمنة على المال:

اعفدددل فقوددداء املدددراهمل ارربعدددة    

علددع أ  اليددد امل كنددة علددع املدداا    ددما  عليوددا إذا علددا املدداا حتتوددا  إ       

ر  ععديده أا عقصدظظ      ؛   ا مل اليد علع املاا أا عقصظظ    فوهبتعّد

  ااملسددتعظ  املددول ععددن طبيعتوددا  كيددد  خدد ج يدددظ ارمينددةفوددرا ي احلفدد   

 .(2)     احلف   أا قّصااملست ج  إذا ععّد

املدا كابدت أيددد  ارمابدة كددثظة   يتسد  املقدام حلصدد  كدل  ددورها        

لبيددا   –علددع سددبيل املثدداا   احلصدد     –فسدد كتف  بددرك  بع ددوا فقددط   

   ع ددددما أ ددددخابوا )للتعددددد  أا التقصددددظ    ارربعددددةمددددراهمل الفقودددداء 

 احلف (  من ختا الف ع اآلع : 

                                              
(  1/428(  الكددا  )14/342(  املدابددة الكددتى ) 7/267ة ابددن عابدددين ) (   ارددي7/141البخدد  ال ائددل )  (1)

 (.4/99(  كشاف القناع )2/371(  ال اض امل ب  )2/279(  مغين ااتاج )1/70منواج ال البا )

( كشددداف القنددداع  3/64(  اردددية البجظمددد  ) 3/421(   اردددية الدسدددوق  ) 5/673 اردددية ابدددن عابددددين )   (2)

(4/169.) 
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 ر حال اليد من يد ممانة إلى يد ضمان:تغّي: الفرع الثاني
اذلك مدن خدتا املسدائل      على الوديع : ال وَدع)أ( بعض حور ت ير  لل يد 

 اآلعية:

للوليعدة إذا  فوودا عندد هدظظ لغدظ       املدول ع :  كد  دما   املس لة اراس

 ماله عندظ عالة فتلفت:   ارة  أا أالعوا عند من   يولع

للوليعدة إذا قدام  فوودا     املدول ع اعفل فقواء املراهمل ارربعدة علدع  دما     

 .(1)عند هظظ لغظ   ارة  أا أالعوا عند من   يولع ماله عندظ عالة فتلفت

سوى اجه م جون   مرهمل املالكية ب بده   ي دمن طاملدا أبده سدظلها      

صخي    املدرهمل ااملتفدل مد  مجودور       اهو م جون بالوجه ال(2)إس مالكوا

 املراهمل احلنفية االشافعية ااحلنابلة.

 (3)هددا مدد  أجدددنيب  للوليعددة إذا رلّ  املددول ع :  كددد  ددما    املسدد لة الثابيددة  

 :فتلفت

 اختلفت املراهمل ارربعة   املس لة إس ثتثة مراهمل:

 ل عاملدو ذهبدوا إس أ     (5)ااملالكيدة  (4): اهو مرهمل احلنفيةاملرهمل اراا

ي من إذا رل الوليعة م  أجنيب  ا  ي من إذا رلهدا مد  هتمده أا أجدظظ أا     

 أجظ مالكوا اهتمه.

                                              
اارم  (3/423(  االشددددددد ن الكدددددددبظ )5/254كليدددددددل )(  االتددددددداج ااإل3/215رددددددد ن البدايدددددددة ) امدايدددددددة (1)

 ( .1/364اا ر ) (4/136)

 .(246/ 1)(  االقوابا  بن جز  5/254التاج ااإلكليل )( 2)

  (1/155)لليل ال الدمل  أا من يقوم مقامه كزاجه اهتمه. ابو :   عاملول رخص هخ  هظ  ي ال به: ارجنيبا( 3)

 (.6/302ااملغين )

 (.1/183( بداية املبتد  )4)

 (.5/273( مواهمل اجلليل )5)
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 .(1)ااستدلوا ب   ذلك هو ما عليه ع ف الناي

: اهددو مددرهمل الشددافعية: اذهبددوا إس أ  ال ددما  يكددو  املددرهمل الثدداب 

 .(2)ر  الغ م يكو  علع من علفت بيدظ الوليعة ؛علع ارجنيب ق عاي

: اهو مرهمل احلنابلة: اذهبوا إس التفصديل  فدإ  لفعودا    املرهمل الثالث

 .(3)لألجنيب لعرر مل ي من  اإ   من

الوليعددة مدد  أجددنيب موافقددو  للخنفيددة      فوددد    الددة عدددم العددرر   رلّ   

 ااملالكية.

  الرتجي :

هددو مددرهمل  -ااا ععدداس أعلددد-فيمددا أرى   هددرظ املسدد لة االدد اج  

اال دامن مدن أرسدلوا معده        أ  ارجنيب   ي دمن اهو   لكيةاحلنفية ااملا

   اذلك ملا ي ع :اقد اافقود    اا العرر احلنابلة  إ  بعرر

ر  ارجددنيب لدديس ط فدداي   الوليعددة أ ددتي  فلددو علفددت بيدددظ رجدد           -4

 ال ما  علع ال  ف ار يل   الوليعة اهو املول ع.

هدا مد  ارجدنيب م موبداي     ر  الوليعة مدن الواجدمل  فوودا رد عاي  ارلّ     -5

مددن  احلنفيددة ااملالكيددةإليدده ذهددمل ا مددكددا  أا هددظظ عقصددظ    فووددا  ف 

 .ع ما املول ع فيه؛ رعاية لألمابة

 :ى عليواللوليعة إذا ععّد املول ع:  كد  ما  املس لة الثالثة

 :مراهمل الفقواء   هرظ املس لة

 ع النخو التال : افرتقت املراهمل   هرظ املس لة إس أربعة مراهمل عل

                                              
 ( املصدر السابل.1)

 (.2/333(  ااإلقناع للش بيين )3/82(  امغين ااتاج )2/321(  ارية البجظم  )2)

 (.3/106(  ااإلبصاف للم لاا  )5/238( املبدع )3)



 244 )30(العدد  -مجلة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة

  ي دددمن  املدددول عاهدددو مدددرهمل احلنفيدددة: اذهبدددوا إس أ  املدددرهمل اراا: 

أا ثوبداي       بد   كابدت لابدة ف كبودا    ى عليوا ثدد ااا التعددّ  الوليعة إذا ععّد

أا أالعوا عند هظظ ثد أااا التعد  ف لها إس   أا عبداي فاستخدمه  فلبسه

 . (1)يدظ ااا ال ما 

: بسقوم موجمل ال ما  اهو التعد   ابد   يددظ     ااستدلوا علع ذلك

فدإذا    ربده مد مور بداحلف    كدل اراقدا       ؛أمابدة يدد  ار ل علدع الوليعدة   

 .(2)أعع بامل مور بهفقد خالا   البع  ثد رج  

 امن للوليعة  املول عاهو مرهمل املالكية: ذهبوا إس أ  املرهمل الثاب : 

   ذلك عفصيل: دى عليوا با ستعماا  امد إذا عّع

 إ  كا  علا الوليعة بسماا  فت  ما  عليه. -6

 .(3)أما إ  كا  التلا من استعماله للوليعة فإبه ي منوا -7

مل يفد م     املدول ع : ب بودا إ  علفدت بالسدماا  فدإ      ااستدلوا علدع ذلدك  

 فووددا  ر  التلددا  ددد  بسددبمل خددارج عندده  خبددتف مددا لددو كددا  التلددا     

 . (4)بسبمل ا ستعماا

إذا أخددر املددول ع اهددو مددرهمل الشددافعية: ذهبددوا إس أ    مل الثالددث: املددره

الوليعة بنية ا بتفاع بوا  كالثورب ي خرظ ليلبسه  فتلا   يدظ فإبه ي دمنه  

 .(5)اإ  مل يلبسه

                                              
 (.7/277(  االبخ  ال ائل )3/216لبداية )(  اامداية ر ن ا1/182( بداية املبتد  )1)

 (.8/354(  ارية ابن عابدين )2)

 (.3/420(  االش ن الكبظ )5/438(  االتاج ااإلكليل )3/421(  ارية الدسوق  )3)

 (.3/420( الش ن الكبظ )4)

 (.3/89( مغنع ااتاج )5)
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: بدداقرتا  أخددرظ للوليعددة بنيددة التعددد  أا ا سددتعماا  ااسددتدلوا علددع ذلددك

 .(1)املف   إس التلا

ذهبوا إس أبه ي من إذا  د  منده   :حلنابلة: اهو مرهمل ااملرهمل ال اب 

 .(2)جتااا ااعتداء   استخداموا

 : املناقشة

باق  الشافعية احلنفية فيما ذهبوا إليه من أبده إذا أااا التعدد  ف لهدا    

ر  عقدد الوليعدة عقدد     ؛  يدتأ عدن ال دما     املدول ع إس يدظ ااا ال ما  بد    

افة با ا ئتما  اال ما   فت يدتأ  للمن ؛ائتما  اقد ارعف   ا  ار  امناي

 .(3)إ  بال ل علع املالك

إلطتقده  اارعفداع  كدد     بد   ارمد  بداقٍ    :اقد أجارب احلنفية علع ذلدك 

 .(4) فإذا ارعف  النقي  عال  كد العقد  ثبو  بقي ِه   ارَة العقد

 :الرتجي 

ن أ  املراهمل ارربعدة ع دم   -ااا ععاس أعلد-بناء علع ما عقدم أرى 

تجااا كما عقدم  إ  أ  ما باستعماما بتف يط أا بعند عواف  التعد   املول ع

الوليعدة  جد ل ا سدتعماا أا عدواف       املدول ع ذهمل إليه الشدافعية اهدو ع دما    

بية ا ستعماا عند أخرها  ر  ا ستعماا استوتحمل للوليعة اهو هظ م ذا  

إس مالكوا  فإ  علفت بغظ    استعماما  اإاا ه  أمابة عندظ حلا رلها

 . (5)عف يط مل ي منوا

                                              
 (.7/122(  ا وار  الش ااب  )3/89( مغين ااتاج )1)

 (.6/65)( الف اع 2)

 (.2/129(  امغين ااتاج )1/362( املوررب )3)

 (.6/212(  بدائ  الصنائ  )1/182(  ابداية املبتد  )3/216( امداية ر ن البداية )4)

 (.1/359( املوررب )5)
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  ر  لل يد ال ستعير على العلري :)ب( بعض حور ت ي  
 اذلك من ختا املس لتا اآلعيتا: 

:  كدد مدن اسدتعار عاريدة فتجدااا باسدتعماله مدا العد ف         املس لة اراس

 :فتلفت

 :املس لةافيما يل  مراهمل الفقواء   هرظ 

 :املس لة علع مرهبا  الفقواء اختلا 

: فرهبوا إس حتكديد  (2)ااملالكية (1)احلنفيةاهو مرهمل : اراااملرهمل 

  اسدتعماله للعاريدة  فدإ  كدا  اسدتعماله    ددال العد ف         االعدالة الع ف 

ملددا عليدده  اياالعددالة اعلفددت فددت  ددما  عليدده  أمددا إ  كددا  اسددتعماله متجددااا 

 الع ف االعالة اعلفت فوو  امن ما.

 .(3)«أ  م لل اإلذ  ينص ف إس املتعارف» يلود:الل

إذا علفدت  ذهبوا إس أبده  : ااحلنابلة لشافعيةااهو مرهمل : الثاب املرهمل 

سدواء علفدت بخمفدة ءاايدة أم        دمنوا بعد اسدتعماله مدا     يد املستعظ املعارة العا 

 .(4)بتقصظ أم بت عقصظ  بفعله

 الرتجي :

: هدددو مدددرهمل املسددد لة  الددد اج    هدددرظ أ – ااا ععددداس أعلدددد –أرى 

بعددد   يددد املسددتعظ  املعددارة إذا علفددت العددا  اهددو أبدده    الشددافعية ااحلنابلددة 

 .بتقصظ أم بت عقصظ   منوا سواء علفت بخمفة ءااية أم بفعلهاستعماله ما 

أمابددة فينبغدد  ردد عاي احلفددا  عليوددا اعدددم عع ي ددوا  العاريددة ر   ؛اذلددك

                                              
 (.216/ 6(  بدائ  الصنائ  )11/145( املبسوم للس خس  )1)

 (.440/ 3(  ا ارية الدسوق  )15/171( املدابة الكتى )2)

 (.11/145( املبسوم للس خس  )3)

 (.6/112)اإلبصاف للم لاا    ا(5/132املغين )(  1/363)املوررب  ( 4/431را ة ال البا ) (4)
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 .لل  ر

  اسدتعماله مدا   م لقاي  كد من استعار عارية فتجااا  ابية:املس لة الث

 فتلفت:  

 افيما يل  مراهمل الفقواء   املس لة:

بصدا  املسدتعظ   عأ  علد اهدو مدرهمل احلنفيدة: ذهبدوا إس     : املرهمل اراا

اكدا   إذا اسدتعملوا هدو اهدظظ ا سدتعماا املعودول      إذا علفت العاريدة   ال ما 

ا امدا    أمدا إذا جتدااا   اسدتعماما      ا ثدنا   اا العارية يسم  باستعماا

 .(1)كامل  مابوااملستعظ فعلع يسم  

 ااستدلوا ا ي ع :

 .(2)أ  هظ املستعظ ليس م ذاباي له   استعماما -8

  دمن  مجيعداي ا ستعماا له الغظظ  يل ار  العارية إذا كابت كا ي -9

  العاريددة   كابددت اإ  ربدده مل خيددالا إ    قدددر النصددا   ؛قيمددةالبصددا 

 .(3)ربه استولكوا ؛مجي  قيمتوا ن ِمع يل   

ذهبددوا إس أبدده إذا علفددت العاريددة  :اهددو مددرهمل املالكيددة: املددرهمل الثدداب 

مثل أج ة أخر : وا خيظ با أم ينب ر فإ    استعماما بسبمل جتااا املستعظ 

 .(4) عليوا  تعّدال ا العارية أخر قيمة أا التجااا  

دلوا بقياي املستعظ علع املست ج   فدإذا خدالا املسدت ج  رد ام     ااست

ا ستعماا فخد  التلا  دمن أجد ة مثدل الزائدد أا القيمدة كلدوا؛ ملخالفتده        

                                              
 (.8/419(  ا ارية ابن عابدين )282/ 7(  االبخ  ال ائل )1/287( لسا  احلكام )1)

 (.1/287( لسا  احلكام )2)

 (.6/216( بدائ  الصنائ  )3)

 (.1/407)  فقه أهل املدينة (  االكا  163/  15بة الكتى )( املدا4)
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 .(1)ر م اإلجارة ااملتعارف عليه

أ  : اذهبددوا إس (3)  ااحلنابلددة(2)مددرهمل الشددافعيةاهددو : املددرهمل الثالددث

 أهل اخلتة.يقدرظ امن ا ستعماا  املستعظ  امن ب ج  املثل قدر الزائد 

 اهو موافل ر د اخليارين الوارلين   مرهمل املالكية.

ابالقيدداي علددع   (4)ااسددتدلوا: بدد   التجددااا إس الزائددد هددظ مدد ذا  فيدده  

 .(5)اإلجارة عند خمالفة الش م اجتاااظ إس الزيالة

 : الرتجي 

اسدددتعماا لكوبددده متعدددد     ؛  املسدددتعظ   مدددراهمل الفقوددداء  دددامن  إ

رجخددددا  مددددرهمل الشددددافعية  – ااا ععدددداس أعلددددد –لكددددين أرى   االعاريددددة

اهدو فد ض أجد  مثدل     لعدالته م  عدم خ اجده عدن هدرا ار دل        ااحلنابلة

علددع  ا  جددورلصددا مل العاريددة   ربدده لدديس فيدده  لددد ؛علددع املسددتعظالزيددالة 

 .املستعظ

 : جرةال ستأجر على العين ال ؤ  ر  لل يد)جم( بعض حور ت ي   
 اذلك من ختا املس لة التالية:

 :تجااا املست ج  املش ام إس ما فوقه كد اقوع ال  ر ب :املس لة 

 :مراهمل الفقواء   هرظ املس لة

 :إس مرهبا كما يل املس لة افرتقت املراهمل   

اذهبوا  :(احلنفية االشافعية ااحلنابلةاهو مرهمل اجلموور ): اراااملرهمل 

                                              
 (.5/286( مواهمل اجلليل )1)

 (.5/436(  ا وار  الش ااب  )5/262( را ة ال البا )2)

 (.132/ 5(  ااملغين )5/144( املبدع )3)

 (.4/68( كشاف القناع )4)

 (.2/354( مغين ااتاج )5)
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أحكممام الضمماا    الرابةةلاملطلةة: 
)التعويض( املرتتب على وضمع 

 املة عمما علممى املمما غمم  اليمممل 

 

ج   ددامن للعددا املددد ج ة عليدده إذا علفددت بتجدداااظ   اسدددتعماما      إس أ  املسددت  

 .(1)املش ام

العدددا   دددا ملاذهبدددوا إس أ   :اهدددو مدددرهمل املالكيدددة: الثددداب املدددرهمل 

  فد ق بدا   »  فقدالوا:  بدا أخدر أجد ة الزائدد ابدا أري العيدمل        ّيد خ م امل ج ة 

  أخرها  اي خدر  وا خمظ   أخر ك اء الزائد مبُّايالة املسافة ااحلمل  ار 

 .(2)«أري العيمل إذا ععيبت   اائد املسافة أا احلمل أي اي

  الرتجي :

اجلموور رهمل مهو   هرظ املس لة أ  ال اج   – ااا ععاس أعلد –أرى 

أ  املست ج   امن للعا املد ج ة عليده إذا   اهو  (احلنفية االشافعية ااحلنابلة)

لتواف  التعد   العددم  د   املسدت ج      ؛علفت بتجاااظ   استعماما املش ام

 علع احلفا  علع العا املست ج ة.

 :افيه ف عا 

حكـــي وضـــع : الفـــرع اـــألول
 :اليد غير المؤتمنة على المال

اعفدددل فقوددداء املدددراهمل ارربعدددة 

علع  ما  اليد هظ امل كنة علع املاا للمداا الدر  حتتودا إذا علدا أا هلدك       

اهما علع سبيل املثداا   (4)رة  ما  العودة  اكصو(3)كيد البائ  علع املبي 

                                              
(  امنوددداج ال دددالبا 5/218(  ارا دددة ال دددالبا )4/214ائ  الصدددنائ  )(  بدددد1/259(  اردددية ابدددن عابددددين )1)

 (.329/ 2(  االكا    فقه ابن  نبل )1/392(  منار السبيل )1/78)

 (.286/ 5(  االتاج ااإلكليل )3/453(  ارية الدسوق  )2)

مواهدمل اجلليدل   (  ا3/147(  الشد ن الكدبظ )  13/167(  ااملبسدوم للس خسد  )  5/16(  ارية ابدن عابددين )  3)

 (.2/101(  اال اض امل ب  )4/89(  ااملغين )3/116(  االوسيط )1/296(  املوررب )4/426)

(   اردية  1/62(  منوداج ال دالبا )  1/342(  ااملودررب ) 6/237(  البخ  ال ائدل ) 3/90( امداية ر ن البداية )4)

=
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   احلص   افيما يل   ث هرين املثالا   الف ع التال :

مســتلتان فــي تضــمين اليــد غيــر المؤتمنــة علــى  : الفــرع الثــاني
 .المال

قبددل عسددليمه إس  إذا علددا يددد البددائ  علددع املبيدد     كددد : املسدد لة اراس

 .املشرت 

 :كما يل  امرهبلة إس املس   افرتقت مراهمل الفقواء 

: اذهبدددوا إس أ  (2)ااملالكيدددة (1)حلنفيدددةااهدددو مدددرهمل   :املدددرهمل اراا

 .اخليار   رلظ أا إم اء البي  م   ما  البائ  قيمة التالا  لمشرتل

البيد    فسدخ عقدد  : اهو (3)الشافعية ااحلنابلةاهو مرهمل : املرهمل الثاب 

 .بتلا املبي 

 :املناقشة

العددا يعتددت كددو  البددائ  هددو املعتددد   بددل اعتددت       مل  املددرهمل اراا إ

إفسدال منود  عنده  كمدا أ  فيده      مد  أ  إعدتف البدائ  للعدا املباعدة      اعلفوا  

 منفعتوا.عنقص عفويتاي ملنفعة العا  فبإعتفوا 

  يِّددإ  كددا  التلددا بفعددل البددائ  خ احلنفيددة بقددومد: )فقودداء فقددد  دد ن 

نداي ع كده إ  رداء  ابدا أخدرظ مد  طد ن  صدة         املشرت  إ  اجد به عيبداي بيّ 

 .(4)(النقصا  من الثمن

اعبددارعود   ذلددك كمددا يلدد :   ايتفدل املالكيددة   املسدد لة مدد  احلنفيددة 

=
                                               

 (.3/369(  اكشاف القناع )5/198(  ااإلبصاف للم لاا  )491/ 3(  ا ارية الدسوق  )2/226العدا  )

 (.13/167(  ااملبسوم للس خس  )5/16(  ارية ابن عابدين )1)

 (.4/426(  امواهمل اجلليل )3/147( الش ن الكبظ )2)

 (.67/ 4(  االف اع )4/89(  ااملغين )3/116(  االوسيط )1/296( املوررب )3)

 (.5/16(  ا ارية ابن عابدين )6/52( البخ  ال ائل )4)
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اي ج  علع     املشرت  با الفسخ لعدم ككنه من املبي   أا التمسكي خ ي )

 .(1)(البائ  باملثل أا القيمة

فقددد سددااى بددا  عية ااحلنابلددة( اهددو )مددرهمل الشدداف أمددا املددرهمل الثدداب   

مصددلخة املشددرت  االبددائ   ر  الق دداء بفسددخ العقددد جيعددل البددائ     ددرر      

م مئندداي   ا ي ددة مددن إعددتف املبيعددا   تددع   ينفسددخ بيعدده  اجيعددل املشددرت 

  قددر التلدا أا مدا يدرهمل بده التلدا مدن منفعتده  امدا إس           للمبي  هظ راحملٍّ

 املشرت  عند الش اء.ذلك من هرظ ارمور اليت يلخووا 

إ  أ  مقصول الشافعية من ال ما    املس لة هو فسدخ العقدد إذا علدا    

أ : ( ال دما  علدع البدائ    : )اهو ما عتاا عنده بقدومد    (2)املبي  قبل التسليد

فودو  ( اي) دماب  ءد :  هاكوبد    القيمة أا املثل الثمن فيسقط الفسخ 

 .(3)ة فيهشاّ ا  م   جم ل ا  تن

 : ي الرتج

املسدد لة هددو  أ  الدد اج    هددرظ   -ااا ععدداس أعلددد -كددا عقدددم أرى  

 اذلك ملا ي ع :البي  بتلا املبي   فسخ عقد اهو  رهمل الشافعية ااحلنابلةم

ا بتفدداع التددام اهدد     عفويددت ملصددلخة املشددرت ر    التلددا  -10

 .باملبي 

 -عدز اجدل  -ااا   إعتف البائ  املبي  بنفسه إفسدالٌ ر   -11

  مل الفسددال  فبددرلك يصددب  البددائ  معتدددياي  ا ددل املعتددد  أ  ي ددمن     عدد

  عنع أبه ينفسخ عقدظ.

   ددداا علدددا املبيددد  بسدددماا   ددديظ    عار  مدددرهبود راعددد -12

                                              
 (.4/426(  امواهمل اجلليل )3/147( الش ن الكبظ )1)

 (.3/116(  االوسيط )1/296( املوررب )2)

 (.1/49(  منواج ال البا )3/37( إعابة ال البا )3)
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تفددددل مدددد  مددددرهمل احلنفيددددة اهددددرا م  املبيدددد  املشدددرت  بددددا اإلمسدددداحمل أا رلّ 

 .ااملالكية

ملبيد  عندد   لدثمن أا ا البدائ  ل أ   دما   (:  دما  الددرحمل  : )الثابيةاملس لة 

 بدا املبي  عند علفه أا بقصابه. مابه أا   (1)ستخقاقا 

 :مراهمل الفقواء   املس لة

 :إس مرهبا كما يل  ما  الدرحمل افرتقت املراهمل   

)احلنفية ااملالكية ابع  الشافعية   اهو مرهمل اجلموور :اراااملرهمل 

  هعند استخقاق : اذهبوا إس ع ما البائ   ما  الدرحمل(2)ابع  احلنابلة(

 م لقاي علع التفصيل اآلع : أا بقصابه  أا علفه

  امعنداظ عنددهد كمدا    (3): فقد أمجعوا علدع  دخته  احلنفية -13

  اءاظ بع دود: ) دما    (4)بقل عنود: )ال جوع بالثمن عند استخقاق املبي (

 .(5)العيورب(

لخنفيدة    دخة     مدوافقا ل (6) ختهإس  اذهبوا: املالكية -14

 .(7)ال ما 

  افسدد اظ بقددومد: اهددو أ   (8) ددختهاذهبددوا إس  :شددافعيةال -15

                                              
 هو طلمل املشرت  رل املبي  للبائ  لووور كوبه  ّقاي ااجباي للغظ. :( امل ال با ستخقاق1)

(  ا اردددية 2/226(  ا اردددية العددددا  ) 6/237(  االبخددد  ال ائدددل ) 96/ 3  3/90( امدايدددة رددد ن البدايدددة )  2)

(  5/198(  ااإلبصدددداف للمدددد لاا  )  1/342(  ااملوددددررب ) 1/62(  امنودددداج ال ددددالبا )  491/ 3الدسددددوق  ) 

 (.3/369اكشاف القناع )

 (.96/ 3  3/90( امداية ر ن البداية )3)

 (.6/237( البخ  ال ائل )4)

 .(5/48(  ارية ابن عابدين )5)

 (.491/ 3(  ا ارية الدسوق  )2/226(  ارية العدا  )6)

 (.96/ 3  3/90( امداية ر ن البداية )7)

 (.1/342( املوررب )8)
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ي ددمن للمشددرت  الددثمن إ  خدد ج املبيدد  مسددتخقاي أا معيبدداي أا باقصدداي  ايصدد  

 .(1)هرا ال ما  بورظ الصورة   مدة اخليار   ار    ابعد قب  الثمن

اهدددو املددد ال  (2)مدددرهبود  دددخة ) دددما  العوددددة(ا: احلنابلدددة -16

عوددة  ) دما    :ا دورعه عندهد: ) ما  الثمن(  بد) ما  الدرحمل(  امعناظ 

 مابه عن املشرت  للبدائ :  ( فاملبي  عن البائ  للمشرت   اعن املشرت  للبائ 

 أ  ي من الثمن الواجمل قبل عسليمه  أا إ   و  به عيمل  أا استخل.

: أ  ي من عن البائ  الثمن متع خ ج املبيد   ا مابه عن البائ  للمشرت 

  عيمل أا أري العيمل.ب ّل  أا ر مستخقاي

ف ددما  العودددة   املو ددعا هددو  ددما  الددثمن أا بع دده عددن أ دددهما    

 .(3)لآلخ 

املبيدد  عددن البددائ    ةيصدد   ددما  عوددد ف  يشددرتحمل فيدده البددائ  ااملشددرت  ف

 .(4)للبائ  بت بزاع   اجلملة  اعن املشرت   للمشرت

فيده  كتمل فيه الوثيقة للبي  ايرك  ع اأ ل )العودة( هو الكتارب الر  

 دمنت  ثد عت به عن الثمن الدر  ي دمنه  األفدا   دما  العوددة: )       الثمن

 منت خت ك منه أا متع أا يقوا للمشرت : )  (عودعه أا ثنه أا لركه

 .(5)( اهرا املرهمل   ذلك كلهخ ج املبي  مستخقاي فقد  منت لك الثمن

 :أللة اجلموور

 استدلوا  ا ي ع : 

                                              
 (.1/62( منواج ال البا )1)

 (.4/255( املبدع )2)

 (.5/198( اإلبصاف للم لاا  )3)

 (.3/369السابل  اكشاف القناع )املصدر ( 4)

 (.4/347(  ااملغين )2/183(  اال اض امل ب  )4/255(  ااملبدع )5/198( اإلبصاف للم لاا  )5)
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بعددد قددب    اقدد  صددا  املبيدد    سددتخقاق أا علددا أا بق    ا بدد -17

 .(1)  في من البائ  املبي الثمن  ا  مدة اخليار

اب    ما  الدرحمل   املبيد  االدثمن مدن احلقدوق املرتعبدة علدع العقدد بدا          -18

 .(2)البائ  ااملشرت 

ابدد   احلاجددة عدددعو إس الوثيقددة علددع البددائ   فددإ  الوثددائل       -19

فت يستوفع منودا احلدل     اال ما   ف ما الشوالة: (3)الشوالة اال هن :ثتثة

 ربددده يددد ل  إس أ  يبقدددع أبدددداي ؛اأمدددا الددد هن: فدددت جيدددوا   ذلدددك باإلمجددداع

   اهرا ال  يل إاا يتخقل بالدرحمل.(4)م هوباي  فلد يبل إ  ال ما 

 احلنابلدة: اجه   مدرهمل  الشافعية ااهو اجه   مرهمل املرهمل الثاب : 

 .(5)هعين     املبي  اذهبوا إس ع ما البائ   ما  الدرحمل   ثن

 .(6)ك ما  اجملووااملبي  عا  ما   ااستدلوا ب  

 :املناقشة

الوجده املخدالا مدد   مدرهمل     ما ذهدمل إليده   باق  اجلموور  -20

عدم  خة الرين ذهبوا إس احلنابلة الوجه املخالا مد   مرهمل الشافعية ا

                                              
(  491/ 3(  ا اردية الدسدوق  )  2/226(  ا اردية العددا  )  6/9(  ابدائ  الصدنائ  ) 1/210بداية املبتد  ) (1)

 (.1/62(  امنواج ال البا )1/106االتنبيه )

 (.3/472(  اكشاف القناع )5/313 ارية ابن عابدين ) (2)

ال هن لغة: من ر ه ن   اهو ما ثبت الام األام  اهو ما ا   عندحمل لينورب منارب ما أخدر مندك. ابود : القداموي      (3)

 ( مالة: "رهن".1551اايط ) د: 

من ثنده إ  ععدرر اسدتيفاؤظ كدن هدو عليده. ابود : امل لد           ع: هو املاا الر  جيعل اثيقة بالد ْين  ليستوفا  ت ايا

 (.247) د: 

 (.4/347(  املغين )1/342) ( املوررب4)

 (.5/398(  ااملغين )5/198(  ااإلبصاف للم لاا  )4/246(  ارا ة ال البا )1/342( املوررب )5)

 (.1/342( املوررب )6)
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أعدع   العقدد     ب   القصد من  ما  املبي : ا لتزام  دا   ال ما    املبي 

  التدزام  حمد ر  العقدول   ؛(1)املبي  ساملاي اإمدا بدالثمن  تسليد با ا ععود به البائ  إما 

 .با ال  فا ااجمل النفاذ

املبيدد   ددما   مددن أ    للجموددورواملخددالف بدده اسددتدامددا مددا أ -21

بدد   الدددرحمل إاددا جعددل ليبقددع   العقددد مددا     :فإبدده يدد ل   وددواك ددما  اجمل

سدددتخل جعدددل القددددر الدددر  ي عليددده فدددت ميكدددن أ  ي ال دددما   ابددده يسددتوثل  

معلوماي  فعفد  عدن اجلوالدة فيده كمدا عفد  عدن اجلودل ب سداي احلي دا             

ثدددد الددددين ربددده ميكدددن أ  ي علدددد قددددر  ؛كمدددا أبددده خيدددالا  دددما  اجملودددوا

 .(2)ي منه

 :الرتجي 

املخددالا ملددرهمل املددرهمل الثدداب  اهددو مددا ذهددمل إليدده كددا عقدددم يتددبا أ  

 ما  الدرحمل   الثمن فقط    خيتلا كدثظاي عدن مدرهمل     أ اجلموور من 

  ر  املدد ال بدداملن  أا عدددم  ددخته عندددهد هددو  ددما  الدددرحمل لعددا  اجلموددور

املبيدد    الددثمن  اذكدد  ذلددك احلنابلددة فقددالوا:   خيتلددا املددرهمل أ   ددما   

الدرحمل لثمن املبي  يص   اإاا الر    يص   ما  الدرحمل لعا املبي   اقد 

إادا  دمنه ي يدد الدثمن   اخلدت   ربده إذا بداع        )لك بع ود فقاا: ن ذبّي

 .(3) اقد أام  إس هرا اإلمام أمحد  (ميلك فوو باطل ما ي

  هددرظ املسدد لة   -ااا ععدداس أعلددد -اعليدده فددإ  الدد اج  فيمددا أرى   

)احلنفيددة ااملالكيددة ابعدد  الشددافعية ابعدد   ددخة مددا ذهددمل إليدده اجلموددور 

                                              
 (.5/198(  ااإلبصاف للم لاا  )3/150(  ا ارية الدسوق  )6/237( البخ  ال ائل )1)

 (.1/342(املوررب )2)

 (.5/198( اإلبصاف للم لاا  )3)
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 أا علفده أا بقصدابه  املبيد    عندد اسدتخقاق  ة  ما  الدرحمل احلنابلة( اهو:  خ

   اذلك ملا ي ع :م لقاي

جلددوااظ   قددوا اركثدد ين  قدداا ابددن قدامددة مددن احلنابلددة:       -22

 .(1)(اكن أجاا  ما  العودة   اجلملة أبو  نيفة امالك االشافع )

 .(2)ار  احلاجة لاعية إليه -23

ثداب  هد  لرحمل   ار  الصورة املمنوعدة منده الديت   املدرهمل ال     -24

فظجد  الد أ  الثداب       اراااملدرهمل  فت خيتلا كدثظاي عدن     املبي    الثمن

مدددرهمل إس اراا ق عددداي مددد  اخدددتتف بسددديط  فيكدددو  اراس بال جخدددا     

 . اجلموور

مو دوعة  كل يدد   :ع   أ  )يد ال ما ( ه من املسائل ا ما سبلن فم

الددك أا مددن الشددارع   إس إذ  ردد ع  مددن املعلددع مدداا هظهددا لا  أ  عسددتند  

الددليل علدع  دما      لّالكدن  ا  اكرلك كدل يدد عسدتند إس ا يدة رد عية     

مدن هدظ   علدع مداا هظهدا    كل يدد ع عبدت علدع يدد معتديدة      كرا  ا بوا  ا

علددع املدداا كددا  ا ددعوا ااسددتنال إس ا يددة ردد عية  أا اسددتند  إس ذلددك   

 ملصلخة  ا بوا.

اا حتتودا  سدواء أكدا     فيجمل ع ما أ خارب هرظ اريدد  إذا علدا املد   

أا بخمفة ءااية  هظ أبه إذا كدا  التلدا بفعدل      أا بفعل هظها  علفه بفعلوا

هظها فإبه جيمل ال ما  علع الر  أعلا  اإ  اقد  التلدا مدن املالدك كدا       

 .(3)ا  ر ء علع اا   اليد    املالك يتخمل علفهإ : مابه عليه  أ 

                                              
 (.1/339(  منار السبيل )4/347( املغين )1)

 (.1/342املوررب ) (2)

 (.108( ال ما    الفقه اإلستم  للخفيا ) 3)
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احتقيقدداي    عتددداء عليوددا فا دداي علددع أمددواا الندداي مددن ا   ؛اكددل ذلددك

 للعدالة ااملساااة بينود.
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 اخلا ا
احلمددد ا ا دددظ ا ددلوا  ربدد  اسددتمه علددع مددن   بدديب بعدددظ  سدديدبا  

امددن عددبعود بإ سددا  إس يددوم     اعلددع هلدده ا ددخبه أمجعددا    اببينددا حممددد 

 .الدين

ما عو ل إليده البخدث مدن     فف  ختام هرا البخث ميكنين علخيص أهّد

 ا يل :بتائج اه  كم

أ  أيددد  الندداي املو ددوعة علددع ارمددواا عمومدداي مددن  يددث  ددفة        أا :

 ا عوا علع املاا عنقسد إس قسما هما:

 يد ما  فة الش عية  )كيد الوكيل علع ماا موكله(. -25

ايددد لدديس مددا  ددفة الشدد عية  )كيددد الغا ددمل علددع املدداا      -26

 املغصورب(.

ا   اليد علدع املداا   أ  فقواء املراهمل ارربعة جعلوا  فة ر عية  ثابيا:

من عدموا هو املعيار ال ابط لتصنيفوا  امن ثد احلكد بت ما  دا بوا  

 من عدمه عند علا املاا الر   واعوا.

فق راا بنداء علدع ذلدك بد   كدل يدد مدا علدع املداا الدر   واعودا  دفة             

اعليه فإبه    ما  عليوا إذا علا   ر عية فإبوا عكو  من اريد  امل كنة

  واعوا.املاا 

فقوداء مل خي جدوا عمومداي عدن مدا قد راظ بشد          ال: أ و  البخدث أ   ثالثا

أقسام اأبدواع اأ كدام اريدد  املو دوعة علدع مداا هظهدا  بدل قدد التزمدوا           

 برلك.

اي كدد هددرا مددا أارلاظ   أ كددامود التفصديلية الدديت  كمددوا بوددا     

صددنفاعود  اإ  املسددائل املت ددمنة لو دد  اليددد علددع مدداا الغددظ ااملدابددة   م    

اسببوا هو   الكنوا حمدالة  كابت هناحمل بع  اخلتفا  الف عية بينود
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 لخوا عنا   أخ ى م ث ة   أ كام بع  اجلزئيا .

ً: مل يودف هرا البخث حلص  مجي  املسائل املتعلقدة ب دما  كدل    رابعا

يد مو وعة علع املاا أيداي كدا   اإادا اقتصد   مسدائله فقدط علدع اداذج         

ه ار  ورها كل املسدائل الديت قدد عد ع  مشدابوة مدا  فت خدر         عنسخمل علع

ر   صدد  ااسددتيعارب كددل     بفددس  كموددا لدددى فقودداء املددراهمل ارربعددة     

املسائل املتناالة لت ما كدل يدد مو دوعة علدع مداا هظهدا متعدرر   مثدل         

 هرا البخث.

إ  هددرا البخددث قددد أ ودد  جاببدداي مشدد قاي مددن جوابددمل الفقدده          خامسدداي:

أبدده م هددل ل ددبط   ا  سددتمد ر كامدده مددن الكتددارب االسددنة    اإلسددتم  امل

ععدامت  الندداي علددع أسدداي مددتا مددن العدالددة ااملسدداااة  م اعيدداي ااافوددة  

علع أمواا الناي ا قوقود من ختا أ كامه التفصيلية   يدث مل يدرتحمل   

 للمسلما لاعياي لتستعابة ب ية أ كام ا عية.  

بالظ  هدرا ابداا التوفيدل    فسبخا  من أ كد ر عه لتخقيل مصا  ع

 ااحلمد ا ررب العاملا.
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 فهرس املراجع

ل باعدة املصدخا    امللك فود م جم)مصخا املدينة النبوية( الق ه  الك يد  (1)

 الش يا باملدينة املنورة.

ارردباظ االنودائ   السدديوط  عبدد الد محن بددن أبد  بكد   م. لار الكتددمل        (2)

 هد(. 1403سنة ) –بظا   –العلمية 

بك  حممد بن أمحد بن أب  سدول  م. لار املع فدة    أب للس خس  ار وا  (3)

 الوفا ارفغاب . أب هد( حتقيل: 1372سنة ) –بظا   –

إعابة ال دالبا املسدمع ) اردية إعابدة ال دالبا علدع  دل ألفدا  فدت  املعدا            (4)

بكدد  السدديد البكدد   بددن السدديد حممددد   أبدد لشدد ن قدد ة العددا( للدددمياط  

 ظا .ب –ر ا  م. لار الفك   

بدن قديد اجلوايدة حممدد بدن      إعتم املوقعا إعتم املدوقعا عدن ررب العداملا      (5)

 :م( حتقيل1973بظا   سنة ) –أب  بك  بن أيورب الدمشق  م. لار اجليل 

 طه عبد ال ؤاف سعد.

 –اإلقناع    ل ألفا  أب  رجاع للش بيين حممد اخل يمل م. لار الفكد    (6)

 هد(. 1415بظا  سنة )

سدنة   –بدظا    –عبد اا حممد بن إلريس م. لار املع فة  أب ع  ارم للشاف (7)

 هد( ال بعة الثابية.1393)

اإلبصاف   مع فة ال اج  من اخلتف علع مدرهمل اإلمدام أمحدد بدن  نبدل       (8)

بدظا    –احلسن عل  بن سليما  م. لار إ ياء الرتا  الع بد    أب للم لاا  

 حممد  امد الفق . :حتقيل –

ن كنز الدقائل لدزين بدن إبد اهيد بدن حممدد بدن حممدد بدن         البخ  ال ائل ر  (9)

 بظا . –بك  م. لار املع فة 

بدددددائ  الصددددنائ    ع عيددددمل الشدددد ائ  للكاسدددداب  عددددتء الدددددين  م. لار   (10)

 م( ال بعة الثابية.1982بظا   سنة ) –الكتارب الع ب  
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بداية املبتد    فقه اإلمام أب   نيفة للم هينداب  علد  بدن أبد  بكد  بدن        (11)

هددد( ال بعددة اراس   1355القدداه ة ) –د اجلليددل م. حممددد علدد   ددبي    عبدد

 حتقيل:  امد إب اهيد ك سو   احممد عبد الوهارب  ظ . 

عبد اا حممدد بدن يوسدا بدن      أب التاج ااإلكليل ملختص  خليل للعبدر   (12)

 هد( ال بعة الثابية.1398بظا   سنة ) –أب  القاسد م. لار الفك  

إسخاق إب اهيد بن عل  بدن يوسدا    أب فقه للشظاا  التبص ة   أ وا ال (13)

هدددد( ال بعدددة اراس  حتقيدددل: حممدددد 1403لمشدددل سدددنة ) –م. لار الفكدد   

  سن هيتو.

  عبدديا احلقددائل لددزين الدددين ابددن ملدديد  لار املع فددة لل باعددة االنشدد          (14)

 بظا .

املناقدمل حممدول بدن أمحدد م.      أبد    يج الف اع علع ار دوا للزملداب     (15)

 هد( ال بعة الثابية. 1398بظا  سنة ) – سالة م سسة ال

عمد  يوسدا    أب التمويد ملا   املوط  من املعاب  اارسابيد  بن عبد الت  (16)

بن عبد اا النمد    م. ااارة عمدوم اراقداف االشد ا  اإلسدتمية بداملغ رب       

حتقيدل: مصد فع بدن أمحدد العلدو   احممدد عبدد الكدبظ          هدد( 1387سدنة ) 

 البك  .

إسددخاق إبدد اهيد بددن علدد  بددن    أبدد   الفقدده الشددافع  للشددظاا    التنبيدده (17)

هدد( ال بعدة اراس  حتقيدل:     1403بدظا  سدنة )   –يوسا م. عامل الكتدمل  

 عمال الدين أمحد  يدر.

 ارددية رل ااتددار علددع الدددر املختددار ردد ن عنددوي  اربصددار  بددن عابدددين      (18)

 –ار الفكد   حممد عتء الدين بن السيد حممدد أمدا بدن السديد عمد  م. ل     

 هد( ال بعة الثابية.1386بظا  )

 ارددية البجظمدد  علددع ردد ن مددنوج ال ددترب املسددماة )التج يددد لنفدد  العبيددد(       (19)

 ع كيا. –ليار بك    للبجظم  سليما  بن عم  بن حممد م. املكتبة اإلستمية
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للدسدوق  حممدد ع فده       ارية الدسوق  علدع الشد ن الكدبظ للددرلي      (20)

 حتقيل: حممد علي .  بظا  –م. لار الفك  

لعلدد  الصددعيد      ارددية العدددا  علددع ردد ن كفايددة ال الددمل ال بدداب        (21)

هدد( حتقيدل: يوسدا الشديخ     1412بظا  ) –العدا  املالك  م. لار الفك  

 حممد البقاع .

 وار  الش ااب  علع حتفة ااتاج بش ن املنواج لعبد احلميد الش ااب   (22)

 بظا . –م. لار الفك  

حممدد م. لار   بدن علد  بدن    عدتء الددين   حممدد  خصدكف  الدر املختدار لل  (23)

 هد( ال بعة الثابية. 1386بظا  ) –الفك  

ال اض امل ب  ر ن اال املستقن  للبووع  منصور بن يدوبس بدن إلريدس م.     (24)

 هد(1390ال ياض ) -مكتبة ال ياض احلديثة 

اك يدا عيدع بدن رد ف  م.      أبد  را ة ال البا اعمدة املفتا للندوا    (25)

 هد( ال بعة الثابية.1405بظا  ) –إلستم املكتمل ا

بدن حممدد    أمحدد  العددا  اخللدوع    التكا  أب الش ن الكبظ للدرلي   (26)

 بظا   حتقيل:حممد علي . –م. لار الفك   أمحد  بن

رد ن فدت  القددي  للسيواسد  حممدد بدن عبدد الوا دد بدن اممددام  م. لار           (27)

 بظا   ال بعة الثابية. –الفك  

( بش ظ 1971اإلستم  لألستاذ عل  اخلفيا م. سنة ) ال ما    الفقه (28)

 معود البخو  االدراسا  الع بية.

عبدد اا حممدد بدن مفلد  م. لار      أبد  الف اع اعصخي  الف اع للمقدسد    (29)

الزهدد اء  أبدد هددد( ال بعددة اراس  حتقيددل:  1418بددظا  ) –الكتددمل العلميددة 

  اام القا  .

سدا النيسدابور   م. ااارة   الف اق للك ابيس  أسعد بن حممد بدن احل  (30)

هددد( ال بعددة اراس  1402الكويددت  سددنة ) –اراقدداف االشددئو  اإلسددتمية  
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 حتقيل: ل. حممد طموم

الفواكه الدااب  علع رسدالة ابدن أبد  ايدد القظاابد  للنفد اا  املدالك          (31)

 هد(.1415بظا  ) –أمحد بن هنيد بن سامل م. لار الفك  

 مد بن يعقورب م. لار الفك .القاموي اايط للفظااهبال  حم (32)

القواعد الصغ ى املسمع: الفوائد   اختصار املقا د  للعز عبد العزيز  (33)

هدد(  1416لمشل  سدنة )  –بن عبد الستم السلم   م. لار الفك  املعا   

 ال بعة اراس.

محددد احلنبلدد  أالقواعددد الفقويددة ربدد  الفدد ج بددن رجددمل عبددد الدد محن بددن   (34)

 م(.1956 –هد 1375القاه ة ) –اامدية  البغدال   م. م بعة السنة

القوابا الفقوية  بن جز  حممد بن أمحد بن جز  الكليب الغ باط    (35)

 م. لار العلد للمتيا.

 أبد  الكا    فقه اإلمام املبجدل أمحدد بدن  نبدل  بدن قدامدة املقدسد          (36)

 –هددد 1408بددظا  ) –حممددد عبددد اا بددن أمحددد  م. املكتددمل اإلسددتم      

 ل بعة اخلامسة  حتقيل: اهظ الشااي .م( ا1988

عم  يوسدا بدن عبدد اا      أب الكا    فقه أهل املدينة  بن عبد الت  (37)

 هد( ال بعة اراس.1407بظا  ) –م. لار الكتمل العلمية 

كشاف القناع عن منت اإلقناع للبووع  منصور بن يوبس بن إلريدس  م.   (38)

 مصيلخ  امص فع هتا. هد(  حتقيل: هتا1402بظا  ) –لار الفك  

لسا  احلكام   مع فة ار كام إلب اهيد بن أب  اليمن حممد احلنف   (39)

 م( ال بعة الثابية.1973 –هد 1393القاه ة ) –م. الباب  احلليب 

لسدا  العد رب  بدن منودور حممددد بدن مكد م ارف يقد  املصدد    م. لار         (40)

 بظا   ال بعة اراس. – الر

إسخاق إب اهيد بن حممد بن عبد اا بن مفل   املبدع   ر ن املقن  رب  (41)

 هد(.1400بظا  ) –احلنبل  م. املكتمل اإلستم  
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 –بكدد  حممددد بددن أبدد  سددول  م. لار املع فددة  أبدد املبسددوم للس خسدد   (42)

 هد(.1406بظا  )

 مجعية اجمللة كارخابه جتار  كتمل.  جملة ار كام العدلية (43)

 نبددل  بددن عيميددة عبددد   اادد ر   الفقدده علددع مددرهمل اإلمددام أمحددد بددن      (44)

الستم بن عبد اا بدن أبد  القاسدد احل ابد   م. مكتبدة املعدارف ال يداض        

 هد( ال بعة الثابية.1404)

خمتار الصخان لل اا  حممد بن أب  بك  بدن عبدد القدالر  م. مكتبدة      (45)

 م( حتقيل: حممول خاط .1995 –هد 1415بظا   سنة النش  ) –لبنا  

 بظا . –لك بن أبس  م. لار  الر املدابة الكتى لإلمام ما (46)

معجد املقاييس   اللغة ربد  احلسدا أمحدد بدن فداري بدن اك يدا  م.         (47)

هد( ال بة الثابيدة  حتقيدل عبدد السدتم     1389مص فع الباب  احلليب  سنة )

 هارا .

قام بإخ اجه: أمحد  سن الزيا  اهخ ين )جملم  اللغدة  املعجد الوسيط   (48)

العامدددة للمعجمددا  اإ يددداء الدددرتا ( م. املكتبدددة  الع بيددة بالقددداه ة  اإللارة  

 .ع كيا –استاببوا  –اإلستمية 

بدددظا   سدددنة  –معجدددد لغدددة الفقوددداء امدددد قلعجددد   م. لار النفدددائس     (49)

 م( ال بعة ا اس.1985 –هد 1405)

مغين ااتاج إس مع فة معاب  ألفا  املنوداج للشد بيين حممدد اخل يدمل       (50)

 م. لار الفك  بظا .

 أبد  فقه اإلمام أمحد بدن  نبدل الشديباب   بدن قدامدة املقدسد        املغين    (51)

 هد(.1405بظا  ) –حممد عبد اا بن أمحد  م. لار الفك  

منار السبيل   ر ن الددليل  بدن  دويا  إبد اهيد بدن حممدد بدن سدامل           (52)

هد( ال بعدة الثابيدة  حتقيدل: عصدام      1405ال ياض ) -م. مكتبة املعارف 

 القلعج .
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عبد اا حممد بن بوالر بن عبدد اا    أب القواعد للزركش  املنثور    (53)

هدد( ال بعدة الثابيدة     1405م. ااارة اراقاف االشئو  اإلستمية بالكويدت ) 

 حتقيل: عيسظ فائل.

اك يدا عيدع بدن رد ف  م.      أبد  منواج ال البا اعمدة املفدتا للندوا     (54)

 بظا . –لار املع فة 

إسخاق إب اهيد بن علد  بدن    أب لشظاا  املوررب   فقه اإلمام الشافع  ل (55)

 بظا . –يوسا لار الفك  

املوافقددددا    أ ددددوا الفقدددده إلبدددد اهيد بددددن موسددددع اللخمدددد  الغ بدددداط   (56)

 بظا   حتقيل: عبد اا لراا. –املالك   م. لار املع فة 

عبد اا حممد بن عبد  أب مواهمل اجلليل لش ن خمتص  خليل للخ ارب  (57)

 هد( ال بعة الثابية.1398بظا  ) –الفك  ال محن املغ ب   م. لار 

حممدددد  أبددد بصدددمل ال ايدددة ر اليدددث امدايدددة للزيلعددد  عبدددد اا بدددن يوسدددا   (58)

 هد(  حتقيل: حممد يوسا البنور .1357مص  ) –احلنف   م. لار احلديث 

النوايدددة   ه يدددمل احلدددديث اارثددد  ربددد  السدددعالا  املبدددارحمل بدددن حممدددد   (59)

م( حتقيددل: 1979 –هددد 1399   سددنة )بددظا –اجلددزر   م. املكتبددة العلميددة

   احممول حممد ال نا  . طاه  أمحد الزاا

احلسا عل  بدن أبد  بكد  بدن      أب امداية ر ن بداية املبتد  للم هياب   (60)

 بظا . –عبد اجلليل  م. املكتبة اإلستمية 

 امد حممدد بدن حممدد بدن حممدد  م.       أب الوسيط   املرهمل للغزال    (61)

هدددد( ال بعدددة اراس  حتقيدددل: أمحدددد حممدددول 1417ة )القددداه  –لار السدددتم 

 إب اهيد احممد حممد عام .


 


