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 :المقدمة

اهضيد هلل رة اهـبهيًٖ ّاهظالث ّاهشالى ؿوٓ       
 :رشّهَ اٙيًٖ ّؿوٓ آهَ ّظضتَ أسيـًٖ، ّتـد

شٌخضدد فٕ ُذا اهتضد ؿً ٌّؽ يً أٌّاؽ       
ُّّ االضخرام فٕ – ؿوٓ اهلّل اهيخخبر –ضرنج اهيوم 

. اهدًٖ
ّخنيً أُيٖج ُذا اهتضد فٕ خّغٖص يفِّى اهدًٖ       

اهيضخرم ّؿالكخَ تضرنج اهيوم ّتٖبً اٙضنبى اهخبظج 
اهيخـولج تَ ّيب ٖخرخة ؿوَٖ يً آذبر يؾ تٖبً يّاغؾ 
اهّفبق ّاهخالف تًٖ فلِبء اهيذاُة اٙرتـج فٕ ُذا 

 .اهيّغّؽ
ُّسدح أذً         ثـاء نخبةـّيً أُى اهظـّتبح اهخٕ 

 

 .أشخبذ يضبرم، نوٖج اهضرٖـج، اهسبيـج اٙردٌٖج *
 ّاهتضد، كوج اهيراسؾ هِذا اهيّغّؽ شّاء اهلدٖيج أ

ال شٖيب فٕ تـع – اهضدٖذج، ضٖد ٖنبد ٌٖضظر اهتضد
ؿٌد اهضٌفٖج، ّنذهم اهيراسؾ اهلدٖيج كوٖوج – زئٖبح رال

سدا، ييب اغػرٌٕ ؿٌد تضد تـع اهسزئٖبح إهٓ 
االنخفبء تنخة تـع اهيذاُة، هـدى تضذِب فٕ اهيذاُة 

. اٙخرْ
:  شتـج يػبهةفّٕكد سبء اهتضد       

.  خـرٖف اهدًٖ هغج ّاظػالضًب: اهيػوة األّل
ضنى اهدًٖ اهيضخرم نٌّؽ يً  : اهيػوة اهذبٌٕ

. أٌّاؽ ضرنج اهيوم
 ضنى كشيج اهدًٖ اهيضخرم كتل : اهيػوة اهذبهد

. ٍكتع

 في الفقه اإلسالمي أحكام الدين المشترك

 *الكريم عقل ذياب عبد

ى 12/7/2005: ى    خبرٖخ كتّل اهتضد3/1/2005: خبرٖخ ّظّل اهتضد
ملخص 

 ُّّ االضخرام فٕ اهدًٖ،      – ؿوٓ اهلّل اهيخخبر –     شٌخضدد فٕ ُذا اهتضد ؿً ٌّؽ يً أٌّاؽ ضرنج اهيوم 
ّخنيً أُيٖج ُذا اهتضد فٕ خّغٖص يفِّى  اهدًٖ اهيضخرم، ّؿالكخَ تضرنج اهيوم ّتٖبً اٙضنبى اهخبظج اهيخـولج تَ ّيب 

ٖخرخة ؿوَٖ يً أذبر يؾ تٖبً يّاغؾ اهّفبق ّاهخالف تًٖ فلِبء اهيذاُة اٙرتـج فٕ ُذا اهيّغّؽ، ّكد سبء اهتضد 
: ؿوٓ شتـج يػبهة 
ضنى كشيج اهدًٖ اهيضخرم كتل : ّاهذبهدضنى اهدًٖ اهيضخرم  :ّاهذبٌٕخـرٖف اهدًٖ هغج ّاظػالضب :       اهيػوة األّل

آذبر رسّؽ اهضرٖم اهشبنح ؿوٓ : ّاهخبيسكتع  اهدًٖ اهيضخرم ّرسّؽ اهضرٖم اهشبنح ؿوٓ اهلبتع : ّاهراتؾفتغَ 
ذنرح فِٖب  : ّأيب اهخبخيجضنى خأسٖل اهدًٖ اهيضخرم : ّاهشبتؾخظرف أضد اهضرنبء تيب ٖـبدل اهّفبء : ّاهشبدساهلبتع 

. أُى ٌخبئز اهتضد
Abstract 

      In this research we will deal with one of the specific forms of possession companies and 

that is when the partners have a common dept.       

      The importance of this research comes from the importance of the need of a specific 

definition for this kind of companies and its relation with the possession company and the 

related private regulation between them and what   kind of consequences will     come out as 

results, in addition to highlighting the areas of both agreements and disagreements amongst the 

scholars of the four main schools of thought in Islamic jurisprudence. 

      This research is divided into seven chapters and a conclusion that contains the most 

important results of the research. 
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 ّؽـرم ّررـكتع اهدًٖ اهيضح : اهيػوة اهراتؾ
. اهضرٖم اهشبنح ؿوٓ اهلبتع  

آذبر رسّؽ اهضرٖم اهشبنح ؿوٓ  : اهيػوة اهخبيس
. اهلبتع

خظرف أضد اهضرنبء تيب ٖـبدل  : اهيػوة اهشبدس
. اهّفبء

. ضنى خأسٖل اهدًٖ اهيضخرم : اهيػوة اهشبتؾ
خخى اهتضد تخبخيج ُذنرح فِٖب أُى اهٌخبئز اهخٕ       

. خّظل إهِٖب خالل اهتضد

  تعريي الدين للة وااطالحاًا :المطلب األول

.  خـرٖف اهدًٖ هغج:أّاًل
.  خـرٖف اهدًٖ اظػالضب:ذبًٌٖب
.  خـرٖف اهدًٖ اهيضخرم نيظػوص:ذبهذًب

  تعريي الدين للة:أوال

ّنل ضٕء غٖر . ّاضد اهدًّٖ، يـرّف: اهدًٖ      
 ل ـضبغر دًٖ، ُّّ نل يب هَ أسل، ّاهسيؾ أدًٖ، يد

. أؿًٖ ّدًّٖ
ّخلّل دٌح اهرسل أكرغخَ، فِّ يدًٖ ّيدًّٖ،       

ًٌ، : ّداً فالً ٖدًٖ دًٌٖب اشخلرع ّظبر ؿوَٖ دٖ
ّأداً فالً إداٌج، إذا تبح يً اهلّى إهٓ أسوَ فظبر 

. (1)ؿوِٖى هَ دًٖ

  تعريي الدين ااطالحا:ثانيا

ّسّة يبل فٕ اهذيج تداًل ؿً : ؿرف اهدًٖ تأٌَ      
 (2).ضٕء آخر

 ٖدل ؿوٓ أً اهدًٖ اشى هيبل ُّذا اهخـرٖف      
ّاسة فٕ اهذيج،ُّّ يب ٌٖشسى يؾ يّغّؽ اهتضد، 

. (3)ّسل خـبرٖف اهـويبء خدّر ضّل ُذا اهيـٌٓ

:  تعريي الدين المشترك كماطلح:ثالثا

 ُّ نل دًٖ ّسة تشتة ّاضد :اهدًٖ اهيضخرم      
. (4)هضرٖنًٖ فأنذر

 ًـاهيدًٖ ٙنذر ى ّكد ٖنًّ تدال ؿً يبل أخوفَ       
ضخط، أّ ؿّع يتٖؾ اضخراٍ تذيً يؤسل، أّ ؿً 

كرع اكخرغَ يً اهغٖر، أّ تدل إٖسبر، ّٖذتح 
االضخرام فٕ اهدًٖ إذا خـوق شتة ذتّخَ تأنذر يً ذيج، 

نبهّرذج ٖرذًّ دًٖ يّرذِى، ّهّ تبؽ شوـج يضخرنج 
تذيً يؤسل، فئً اهذيً ٖذتح فٕ ُذٍ اهضبهج دٌٖب فٕ 

ذيج اهيضخرٔ ّٖنًّ هنل يً اهتبئـًٖ ٌظٖة ضبئؾ فٕ 
. اهدًٖ تلدر ضظخَ يً اهـرع اهيتٖؾ

ّنذهم ٖذتح االضخرام فٕ ذيً يتٖؾ ظفلج       
ّاضدث تأً نبً هنل يٌِيب ؿًٖ ؿوٓ ضدث فتبؿب ظفلج 

. (5)ّاضدث

  هل الدين المشترك من شركة الدين:المطلب الثاني

: اخخوف اهفلِبء فٕ ُذٍ اهيشأهج ؿوٓ كّهًٖ      
 ال ٖـد اهدًٖ اهيضخرم يً ضرنج :اهلّل األّل      
ُّّ كّل تـع اهضٌفٖج، ّاهؼبُر ؿٌد اهيبهنٖج، . اهيوم

. (6)ّاهضبفـٖج، ّاهضٌبتوج
: تدهٖل

. ً اهدًٖ ّظف ضرؿٕ فٕ اهذيج، فال ٖيومأ -1
أً خيوٖنَ أّ ُتخَ ييً ُّ ؿوَٖ فٕ ضلٖلج اٙير  -2

 .(7)إشلبػ ال خيوٖم
 ٖـد اهدًٖ اهيضخرم يً ضرنج :اهلّل اهذبٌٕ      

. (9) ُّّ كّل اتً اهلٖى(8)اهيوم، ُّذا كّل اهضٌفٖج
: تدهٖل

ً اهدًٖ ٖيوم تسّاز ُتخَ هيً ؿوَٖ، ّكد ّرد أ -1
. ُذا سّاتب ؿوٓ دهٖل أظضبة اهلّل اّٙل

ً يب ٖلتغَ أضد اهدائًٌٖ ؿً ضظخَ يً اهدًٖ أ -2
– اهيضخرم ٖنًّ يضخرنب تًٖ اهدائًٌٖ، ّنبً ه٘خر 

أً ٖرسؾ ؿوٓ اهلبتع – اهضرٖم اهذٔ هى ٖلتع 
. (10)تٌظف يب كتع

ً اهدًٖ فٕ اهذيج ٖلّى يلبى اهـًٖ، فٖيوم ّخظص أ -3
. اهيـبرغج ؿوَٖ يً اهغرٖى ّغٖرٍ
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: اهرأٔ اهيخخبر
أرْ أً اهلّل اهيخخبر ُّ اؿختبر اهدًٖ اهيضخرم       

يً ضرنج اهيوم ّٖسّز يوم اهدًٖ، ُّّ اهلّل اهذبٌٕ؛ 
ّذهم هلّث أدهخِى ّرسضبٌِب تبهيلبرٌج يؾ يب اشخدل تَ 

. أظضبة اهلّل اّٙل
ّأيب يب اشخدل تَ أظضبة اهلّل اّٙل، فٖسبة       

: ؿٌَ تيب ٖوٕ
أيب كّهِى إً اهدًٖ ّظف ضرؿٕ فٕ اهذيج فال  -1

ٖيوم، فٖسبة ؿٌَ، تأً اهدًٖ ٖيوم تدهٖل، ذتّح ضق 
اهضرٖم اهشبنح فٕ اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع ّيضبرنخَ 
تيب كتع، تلدر ٌظٖتَ يً اهدًٖ، فدل ؿوٓ أً اهدًٖ 
اهيضخرم ٖيوم نغٖرٍ، ّنذهم ٖسّز اهيـبرغج ؿوَٖ 

. يً اهغرٖى ّغٖرٍ، هذا فِّ ٖيوم ّٖلّى يلبى اهـًٖ
 (يسبزا ؿً اٛشلبػ)ّنذهم ال ٖشوى تأً اهِتج إشلبػ       

. تل خيوٖم، إذ ُٕ فٕ يلبتل اهدًٖ، ُّذٍ ُٕ ضلٖلج اهخيوٖم
ّييب ٖؤدٔ ُذا اهلّل، أٌَ ٖسّز اهظوص ؿٌَ،       

اهدًٖ " ّٖسّز اٛسراء يٌَ، فِّ نيب ٖلّل اتً اهلٖى 
. (11)"فٕ اهذيج ٖلّى يلبى اهـًٖ

: يالضؼج
يؾ أً اهفلِبء اخخوفّا فٕ اؿختبر اهدًٖ اهيضخرم       

يً ضرنـج اهيوم، ّفٕ ذتّح اهيوم فٕ اهدًٖ، إال 
أٌِى اخفلّا يً ضٖد اهٌخٖسج، فبهسيٖؾ ٖسٖز رسـّؽ 

كرارًا إاهضرٖم اهشبنح ؿوٓ ضرٖنَ اهلبتع، ُّذا ٖـد 
. تذتّح اهضرنج تٌِٖى فٕ ُذا اهدًٖ

فئذا نبً اهضٌفٖج كد خٌبّهّا أضنبى اهدًٖ اهيضخرم       
خالل ضدٖذِى ؿً ضرنج اهيوم أّ خالل تضذِى فٕ 

ث فٕ ضرش اهِداٖج هوـٌٖٕ فئً ٔاتًنيب فٕ ال– اهظوص
 -تلٖج اهفلِبء كد خٌبّهّا تضد أضنبى اهدًٖ اهيضخرم

 فٕ أتّاة فلِٖج -ّإً هى ٖـدٍّ يً ضرنج اهيوم
: أخرْ، ّيذبل ذهم

ذنر تضد أضنبى اهدًٖ اهيضخرم فٕ نخبة يّاُة  -1
 .(12)اهسوٖل فٕ نخبة اهظوص، ُّّ نخبة يبهنٕ

 فٕ– تضنل ٖشٖر–  ذنر فٕ نخبة يغٌٕ اهيضخبر  -2

 .(13)نخبة اهلشيج، ُّّ نخبة ضبفـٕ

ذنر فٕ نخبة اهيضرر فٕ تبة اهخظرف تبهدًٖ  -3
 .(14)فٕ اهضّاهج، ُّّ يً نخة اهضٌبتوج

  قسمة الدين المشترك قبل قبضه:المطلب الثالث

 في الذمم)

خـد ُذٍ اهيشأهج يً أُى اهيشبئل فٕ اهدًٖ       
 ً يـؼى اهيشبئل اهخٕ ّكؾ فِٖب اهخالفإاهيضخرم، إذ 

 ٖرسؾ شتة االخخالف إهٓ - فٕ اهدًٖ اهيضخرم-
. اهخالف فٕ ُذٍ اهيشأهج

فبخخالف اهفلِبء فٕ كشيج اهدًٖ اهيضخرم أدْ       
إهٓ اخخالف أكّاهِى فٕ خأسٖل اهدًٖ ّفٕ كتع اهدًٖ 

ّكديٌب . ّاخخظبط اهلبتع تيب كتع ّغٖر ذهم
اهتضد فٕ ُذٍ اهيشأهج ؿوٓ غٖرُب هٖشِل خظّر 

هذهم فئً اهتضد فٕ ُذٍ . اهخالف فٖيب ّكؾ تـدُب
اهيشأهج يً أُى اٙيّر فٕ يّغّؽ اهدًٖ اهيضخرم، 

: ّكد اخخوف اهفلِبء فٕ ُذٍ اهيشأهج ؿوٓ ذالذج أكّال
 ؿدى سّاز كشيج اهدًٖ فٕ اهذيى :اهلّل األّل      

يػولب، شّاء نبً اهدًٖ يـولب تذيج ّاضدث  (كتل اهلتع)
. أّ أنذر
ُّذا كّل اهضٌفٖج ّاهضبفـٖج ّكّل ؿٌد اهضٌبتوج       

. (15)إذا نبً اهدًٖ يـولب تذيج ّاضدث
: تدهٖل

إً يـٌٓ اهلشيج ُّّ اهخيٖٖز ال ٖخضلق فٖيب فٕ  -1
اهذيج فال ٖخظّر فٕ اهدًٖ اهلشيج، ّهِذا هى خظص 
كشيج اهـًٖ يً غٖر خيٖٖز نظترث يً ػـبى تًٖ 

خذ يبهم ُذا اهسبٌة : ضرٖنًٖ، كبل أضدُيب هظبضتَ
ّهٕ ُذا اهسبٌة الٌـداى اهخيٖٖز، فئذا هى خظص اهلشيج 

. فٕ اهـًٖ يً غٖر خيٖٖز ففٕ اهدًٖ أّهٓ

ًٙ اهلشيج فِٖب يـٌٓ اهخيوٖم، ّنل سزء فٕ  -2
اهدًٖ اهيضخرم ُّ يضخرم تًٖ اهضرٖنًٖ، فوّ أسزٌب 
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اهلشيج، نبً ٌظٖة نل ّاضد يٌِيب تـد اهلشيج تـع 
يونَ، ّتـغَ ؿّع ؿً يونَ اهذٔ فٕ ٖد اٗخر، 

فنبً كشيج اهدًٖ خيوٖم اهدًٖ يً غٖر يً ؿوَٖ، ُّذا 
. (16)ال ٖسّز

 سّاز كشيج اهدًٖ اهيضخرم إذا :اهلّل اهذبٌٕ      
. (17)ُّذا اهلّل رّاٖج ؿً اٛيبى أضيد .خـددح اهذيى

: تدهٖل
ال ٖيٌؾ اهلشيج نيب هّ  (خـدد اهذيى)إً االخخالف  -1

. (18)اخخوفح اٙؿٖبً
 سّاز كشيج اهدًٖ اهيضخرم يػولب إذا :اهلّل اهذبهد      

شّاء نبً تذيج ّاضدث أى  (أّ اهضرنبء)رغٕ اهضرٖنبً 
. (19)فٕ ذيى يخـددث، ُّذا كّل اهيبهنٖج ّكّل اتً اهلٖى

: تدهٖل
 ّز أً ٖخفلب ؿوٓ كشيخَ أّ ؿوٓـق هِب فٖزـاهص -1

. (20)تلبئَ يضخرنب ّال يضذّر فٕ ذهم 

إً اهدًٖ فٕ اهذيج ٖلّى يلبى اهـًٖ، ّهِذا خظص  -2
اهيـبّغج ؿوَٖ يً اهغرٖى ّغٖرٍ، ّٖظص فَٖ اٛتراء، 
ّخسة ؿوٓ ظبضتَ زنبخَ إذا خينً يً كتغَ، ّٖسة 

ؿوَٖ اٌٛفبق ؿوٓ أُوَ ّّهدٍ، ّال ٖـد فلٖرا يـديب، 
. (21)فبكخشبيَ ٖسرٔ يسرْ اٙؿٖبً ّاهيٌبفؾ

إٌَ إذا رغٓ نل يً اهضرٖنًٖ أً ٖخخط تيب  -3
ٖخظَ يً اهدًٖ فٌٖفرد نل يٌِيب تبهيػبهتج تضظخَ، 

فِذا ال ِٖدى كبؿدث يً كّاؿد اهضرٖـج، ّال اشخضالل يب 
ضرى اهلل، ّال خبهف ٌظب يً نخبة اهلل ّال شٌج رشّل 

 ّال كّل ظبضة ّال كٖبشب ضِد هَ اهضرؽ اهلل 
. (22)تبالؿختبر

ّغبٖج يب ٖلدر ؿدى خنبفؤ اهذيى ّّكّؽ اهخفبّح       
فِٖب، ّأً يب فٕ اهذيج هى ٖخـًٖ فال ٖينً كشيخَ، ُّذا 

ال ٖيٌؾ خراغِٖيب تبهلشيج يؾ اهخفبّح فئً اهضق ال 
ٖـدُّيب، ّؿدى خـًٖٖ يب فٕ اهذيج ال ٖيٌؾ اهلشيج فئٌَ 

ٖخـًٖ خلدٖرا ّٖنفٕ إينبً اهلشيج تّسَ، فِّ يـًٖ 
 .(23)خلدٖرا ّٖخـًٖ تبهلتع خضلٖلب

: اهرأٔ اهيخخبر
 ًـث اهدٔـأرْ أً اهلّل اهيخخبر ُّ سّاز كشى      

اهيضخرم كتل كتغَ إذا رغٕ اهضرنبء ّذهم هلّث 
أدهخِى ّّسبُج رأِٖى، ّٖسبة ؿً يب اشخدل تَ غٖرُى 

: تيب ٖأخٕ
: أيب يب اشخدل تَ أظضبة اهلّل اّٙل      
إً يـٌٓ اهلشيج ُّ اهخيٖٖز ال ٖخضلق فٖيب فٕ       

تأً : اهذيج فال ٖخظّر فٕ اهدًٖ كشيج، فٖسبة ؿٌَ
اهدًٖ فٕ اهذيج ٖلّى يلبى اهـًٖ، ّٖظص يونَ، ّهِذا 
خظص اهيـبّغج ؿوَٖ ّخسة ؿوٓ ظبضتَ زنبخَ إذا 

خينً يً كتغَ، فبكخشبيَ ٖسرٔ يسرْ اكخشبى 
. اٙؿٖبً ّاهيٌبفؾ

 راء ـٍ ّاٛةـّنذهم هيب سبز ُتج اهضرٖم هضظح      
 ّسّاز اهخلبء اهدًٖ اهذٔ ؿوٓ اهيدًٖ كظبظب يؾ ،ؿٌِب

اهدًٖ اهذٔ ؿوٓ أضد اهضرنبء، ّترئح ذيج اهيدًٖ يً 
ضظج اهضرٖم اهيدًٖ، ُّذا ال ٖـدّ فٕ اهيـٌٓ أً ٖنًّ 
خسزئج هودًٖ اهيضخرم ّكشيج هَ كتل كتغَ، فلد ايخبزح 
ضظج أضد اهضرٖنًٖ تشلّػِب أّ تبهخلبئِب كظبظب يؾ يب 

كد ٖنًّ يً دًٖ فٕ ذيج أضد اهضرٖنًٖ، تٌٖيب تلٖح 
ضظج اهضرٖم اٗخر، فئذا سبز ُذا، سبز كشيج اهدًٖ 
اهيضخرم تًٖ اهضرنبء تبهخراغٕ، ّؿً ػٖة ٌفس، 

ّنذهم فبهلّل تيٌؾ اهلشيج فَٖ خلٖٖد ٛرادث اهضرٖم فٕ 
 .(24)اهخظرف تخبهط ضلَ

ّأيب اشخدالهِى تأً اهلشيج خيوٖم يً غٖر يً       
: ؿوَٖ، فٖسبة ؿٌَ تيب ٖأخٕ

تأٌَ إذا ضظوح اهلشيج تبهخراغٕ تًٖ اهضرنبء       
ّؿً ػٖة ٌفس، فذهم سبئز ضخٓ هّ يؾ اهخفبّح، ٌَٙ 

خظرف فٕ خبهط يونَ ّضلَ، فال يبٌؾ تبخخظبط نل 
ّاضد يٌِيب تيب ٖخظَ يً اهدًٖ فٌٖفرد ُذا اهضرٖم 
ترسل ٖػبهتَ، ّاٗخر ترسل ٖػبهتَ، أّ ٌٖفرد ُذا 

نيب –تبهيػبهتج تضظخَ ُّذا تبهيػبهتج تضظخَ، ّذهم 
. ال ٖؤدٔ إهٓ اشخضالل ضراى ّال خضرٖى ضالل- خلدى
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ّأيب يب اشخدل تَ أظضبة اهلّل اهذبٌٕ،       
ّاهخفرٖق تًٖ ذيج ّاضدث ّخـدد اهذيى، ّسّاز اهلشيج 

فٕ ضبهج خـدد اهذيى، ّؿديَ فٕ اهذيج اهّاضدث، فال 
، فبهلشيج هودًٖ ُٕ اهلشيج ّخيبٖز (25)يترر هَ

اهضظط، ُّذا شّاء نبً فٕ ذيج ّاضدث أى فٕ ذيى 
. يخـددث ٖؤدٔ إهٓ ذاح اهٌخٖسج

ّؿدى خنبفؤ اهذيى ال ٖيٌؾ خراغِٖيب تبهلشيج يؾ       
. اهخفبّح فئً اهضق هِيب ّخظرفِيب تخبهط إرادخِيب

ّؿدى خـًٖٖ يب فٕ اهذيج ال ٖيٌؾ اهلشيج، فئٌَ       
ٖخـًٖ خلدٖرا ّٖنفٕ فٕ إينبً اهلشيج اهخـًٖٖ تّسَ، 

. (26)فِّ يـًٖ خلدٖرا ّٖخـًٖ تبهلتع خضلٖلب

 قبض الدين المشترك ورجوع :المطلب الرابع

 الشريك الساكت على القابض

قبض الدين المشترك : أوال

 ؿوٓ سّاز يػبهتج نل ضرٖم (27)اخفق اهفلِبء      
تٌظٖتَ، ّؿدى سّاز  (يً ضرنبء اهدًٖ اهيضخرم)

اهيػبهتج تأنذر يً ٌظٖتَ يً اهدًٖ، ّهٖس هَ إال كتع 
ٌظٖتَ فلػ يً اهدًٖ؛ ًٙ نل ّاضد يً اهضرنبء هَ 
ّالٖج كتع ٌظٖتَ يً اهيدًٖ ّهٖس هَ ّالٖج اهلتع 

. ؿً غٖرٍ
ّإذا دفؾ اهيدًٖ سيٖؾ اهدًٖ اهيضخرم إهٓ أضدُى       

ال خترأ ذيخَ إال تلدر يب ٖلتغَ اهضرٖم يً ضظخَ يً 
 ضق اهرسّؽ ؿوٓ اهيدًٖ حاهدًٖ ّنبً هوضرٖم اهشبم

تيلدار ٌظتَٖ فٕ اهدًٖ؛ ًٙ اهدًٖ فٕ ذيج اهيدًٖ 
هوضرٖم، ّال ّالٖج هويدًٖ تدفـَ إهٓ غٖرٍ، فال ٖشلػ 

. تِذا اهدفؾ

 رجوع الشريك الساكت على القابض في الدين :ثانيا

المشترك 

رسّؽ اهضرٖم  (ضق)اخخوف اهفلِبء فٕ سّاز       
اهشبنح ؿوٓ ضرٖنَ اهلبتع فٖيب كتع ؿوٓ ذالذج 

: أكّال

هوضرٖم اهشبنح ضق اهرسّؽ ؿوٓ : اهلّل األّل      
ضرٖنَ اهلبتع فٖيب كتع يػولب دًّ ضرّػ يـٌٖج، 

ّهَ ضق اهيػبهتج ّاهيضبرنج فٕ ؿًٖ اهيلتّع ال فٕ 
تدهَ، ّال ٖسّز هولبتع أً ٖيٌـَ يً ؿًٖ ضلَ فٕ 

اهيلتّع تأً ٖـػَٖ يذل ٌظف اهدًٖ إال ترغبٍ، نيب 
ٖسّز هوضرٖم اهشبنح أً ٖخرم هولبتع يب كتغَ 

هٖخيونَ، ّٖرسؾ ُّ تضظخَ ؿوٓ اهيدًٖ رسّؿب يلٖدا 
 ّرّاٖج ؿٌد ُّذا كّل اهضٌفٖج،،(28)تـدى اهخّْ

. (29)اهضٌبتوج
: تدهٖل

 إً يب كتع يلتّع يً اهٌظٖتًٖ، إذ هّ سـل -1
 ٍ غٖرـ ذهم كشيج اهدًٖ كتل اهلتع ّأً ٙضدُيب هنبً

: سبئز، هيب ٖأخٕ
إً يـٌٓ اهلشيج ُّّ اهخيٖٖز ال ٖخضلق فٖيب فٕ   -أ 

اهذيج فال ٖخظّر فَٖ اهلشيج، ّهِذا هى خظص كشيج 
 .اهـًٖ يً غٖر خيٖٖز، ففٕ اهدًٖ أّهٓ

إً اهلشيج فِٖب يـٌٓ اهخيوٖم، ًٙ يب يً سزأًٖ إال  -ة 
ّأضدُيب يونَ ّاٗخر يوم ظبضتَ، فنبً ٌظٖة 

نل ّاضد يٌِيب تـد اهلشيج تـع يونَ ّتـغَ 
ؿّع ؿً يونَ، فنبً كشيج اهدًٖ خيوٖم يً غٖر 

. يً ؿوَٖ اهدًٖ، ّأٌَ غٖر سبئز

هٖس هولبتع يٌـَ يً ٌظٖتَ يً اهيلتّع؛ ًٙ  -2
ٌظف اهيلتّع يلتّع ؿً ٌظٖتَ فنبً ؿًٖ ضلَ، 

. فال ٖيوم اهلبتع يٌـَ

ٖسّز اهرسّؽ ؿوٓ اهيدًٖ، ًٙ اهدًٖ ٖذتح فٕ  -3
ذيج هِيب ؿوٓ ّسَ شّاء، فوٖس هَ ّالٖج خشوٖى ضق 

. (30)أضدُيب إهٓ اٗخر

اخخظبط اهلبتع تيب كتع، : اهلّل اهذبٌٕ      
ُّذا .  ضق اهرسّؽ ؿوَٖ تضٕءحّهٖس هوضرٖم اهشبم

. (31)اهلّل رّاٖج ؿً اٛيبى أضيد، ّاخخبرٍ اتً اهلٖى
: تدهٖل
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ؿد اهلتع تيذبتج خوف اهيلتّع فٕ ٖد اهلبتع،  -1
فنيب خـًٖ ضلَ فَٖ فنذا اٙير ٌُب، أٔ أٌَ هّ خوف 
اهيلتّع فٕ ٖد اهلبتع، فئٌَ ٖخـًٖ ضلَ فَٖ، ّال 

ؿوٓ اهغرٖى؛ هـدى خـدَٖ، ٌَّٙ كدر ح ٖرسؾ اهشبم
ضلَ، فـد اهلتع نبهخوف فٖخخط اهلبتع تيب 

. (32)كتع

أٌَ نبهيٖراد إذا أخذ يٌَ تـع اهّرذج دًّ  -2
. (33)تـع سبز، فنذهم ٌُب

 ضق اهرسّؽ ؿوٓ حهوضرٖم اهشبم: اهلّل اهذبهد      
.  ضرٖنَ اهلبتع فٖيب كتع، ّهنً تضرّػ

 يً (34)ُّذا كّل اهيبهنٖج ّاهضبفـٖج ّاهلبغٕ      
. (35)اهضٌبتوج
ؿوٓ أً أظضبة ُذا اهلّل اخخوفّا فٖيب تٌِٖى فٕ       

: اهضرّػ ؿوٓ اهٌضّ اٗخٕ

: ضرّػ اهيبهنٖج
أً ٖنًّ دًٖ اهضرنبء تنخبة ّاضد، أيب إً نبً  -1

اهدًٖ تنخبتًٖ نبً هنل ّاضد يب اكخغٓ ّإً نبً اهدًٖ 
يً ضٕء أظوَ تٌِٖيب ّتبؿبٍ فٕ ظفلج ّاضدث تنخبتًٖ 

. فنذهم هنل ّاضد يب اكخغٓ

إذا خرر أضد اهضرنبء الكخغبء ٌظٖتَ يً اهدًٖ  -2
إهٓ تود غٖر تودٍ، فئً نبً كد ؿرع ؿوٓ ضرٖنَ 

اهخرّر أّ اهّنبهج، فوى ٖخرر أّ ّٖنل، فئً هولبتع 
أيب هّ اكخغٓ اهدًٖ . االخخظبط تيب كتع دًّ ضرٖنَ

 حدًّ ؿرع اهخرّر ؿوٓ ضرٖنَ، فووضرٖم اهشبم
. (36)اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع تٌشتج ٌظٖتَ فٕ اهدًٖ

: ّاضخرػ اهضبفـٖج يب ٖأخٕ
أً ٖنًّ اهدًٖ ٌبخسب ؿً إرد، فئً نبً ؿً  -1

إرد فوَ اهرسّؽ، أيب إً نبً اهدًٖ ٌبخسب ؿً ؿلد، 
فوٖس هوشبنح ضق اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع، ّٖخخط 

. اهلبتع تيب كتع

تأً اهدًٖ اهيضخرم تٌضّ اهضراء : ّٖـووًّ ذهم      
ٖخأخٓ فَٖ خـدد اهظفلج اهيلخغٕ هخـدد اهـلد ّخرخة 

. اهيوم، فنبً نل يً اهضرٖنًٖ فَٖ نبهيشخلل
ًّٙ ضلَ ال ٖخّكف ّسّدٍ ؿوٓ غٖرٍ، فئذا كتع       

كدر ضظخَ أّ تـغِيب فبز تَ، تخالف اٛرد فئٌَ ضق 
"ٖذتح ال ٖينً ختـٖغَ، فوى ٖخخط اهلبتع تيب كتع (37) .

: ّاضخرػ اهلبغٕ يً اهضٌبتوج يب ٖأخٕ
أً ال ٖنًّ اهضرٖم اهشبنح كد أسل ٌظٖتَ يً  -1

اهدًٖ، فئً أسل ٌظٖتَ اخخط اهلبتع تيب كتع، ٌَٙ 
. إً أسل ٌظٖتَ فلد خٌبزل ّأشلػ ضلَ فٕ اهيػبهتج

أً ال ٖنًّ اهشبنح كد أذً هَ تبهلتع  -2
فئذا أذً تبهلتع ٖنًّ أشلػ . ّاخخظبظَ تيب ٖلتع

ضلَ تبهيػبهتج ّاهرسّؽ ؿوٓ اهضرٖم اهلبتع، ّٖتلٓ 
. (38)ضلَ ؿٌد اهغرٖى

: اهرأٔ اهيخخبر
أرْ أً اهرأٔ اهيخخبر ُّ اهلّل تضق اهضرٖم       

اهشبنح تبهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع فٖيب كتع يً اهدًٖ 
اهيضخرم، ّهنً تضرّػ، ّهنٌٌٕ أرْ ظضج يب 

اضخرػَ اهيبهنٖج ّاهلبغٕ يً اهضٌبتوج، ّهنً ال أّافق 
ّفٖيب ٖوٕ تٖبً - اهيذنّر شبتلب–اهضبفـٖج فٕ ضرػِى 

: شتة االخخٖبر
أيب أً ٖنًّ تنخبة ّاضد، فذهم هـدى خيبٖز       

ٌظٖة نل ضرٖم ؿً ٌظٖة اٗخر، ّأيب إذا نبً 
اهدًٖ تنخبتًٖ، فبهدًٖ فٕ ُذٍ اهضبهج هٖس يضخرنب، 

ّظبر نل ضرٖم يشخلال تيب ٖلتع يً اهدًٖ، نيب هّ 
نبً اهدًٖ هضخط ّاضد، ّهى ٖنً ه٘خر ضق اهرسّؽ 

. ؿوَٖ تيب كتع
ّاضخرػ أً ال ٖنًّ اهلبتع كد خرر إهٓ تود       

غٖر تودٍ الكخغبء اهدًٖ، ّؿرع اهخرّر أّ اهّنبهج 
اهضرٖم )ؿوٓ ضرٖنَ فوى ٖخرر أّ ّٖنل، فًٚ خرنَ 

اهخرّر ّاهخّنٖل تبالكخغبء إغرار يٌَ  (اهشبنح
هظبضتَ ّضّل تٌَٖ ّتًٖ االكخغبء، ًّٙ اهلبتع 
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اهذٔ خرر إهٓ تود آخر ٖخضيل اهٌفلج ّاهيؤٌّج، فنبً 
. (39)يً ضلَ االخخظبط تيب كتع

ّاضخراػ ؿدى خأسٖل اهضرٖم اهشبنح هٌظٖتَ       
ّؿدى اٛذً هضرٖنَ تبهلتع ّاخخظبظَ تيب كتع؛ 

ٌَٙ إذا أسل ٌظٖتَ خٌبزل ؿً ضظخَ فٖيب ٖلتع فٕ 
فخرث اهخأسٖل ّاٛذً، فنبً يب ٖلتع فٕ ُذٍ اهفلرث 

. هولبتع ّضدٍ
ّضرػِى – ّؿدى يّافلج اهضبفـٖج فٕ ضرػِى       

 ؿوٓ حأً ٖنًّ اهدًٖ ٌبخسب ؿً إرد هنٕ ٖرسؾ اهشبم
ّأيب إذا نبً ٌبخسب ؿً ؿلد فوٖس هوشبنح . اهلبتع

فٕ اهدًٖ يخضدا ُّذا ّاظل – اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع 
. (40)فٕ اٛرد ّفٕ اهـلد

ّاهلّل اّٙل ُّّ سّاز رسّؽ اهضرٖم اهشبنح       
ؿوٓ اهلبتع يػولب، كّل يرسّش، ًٙ اهلبتع كد 
ٖخرر إهٓ تود آخر ّٖـرع اهخرّر ؿوٓ ضرٖنَ 

فٖرفع، ّٖخضيل ٌفلبح ّيؤٌّج االٌخلبل إهٓ ذهم اهتود 
ّضدٍ، فبهلّل تئضرام اهشبنح يـَ تيب كتع تـد ُذا 

فوذهم نبً يً  (اهضرٖم اهلبتع)ؼوى هَ ّإغرار تَ 
.  ٖخخط اهلبتع تيب كتع فٕ ُذٍ اهضبهجًاهـداهج أ
ّكد ٖنًّ اهلتع تـد اهخأسٖل، فال ٖضق هويؤسل       

أً ٖضبرم اهلبتع، ٌَٙ تبهخأسٖل خٌبزل ؿً ضلَ 
. تبهرسّؽ

. ، فٖسبة ؿٌَأيب اهلّل اهذبٌٕ
ّهى خّسد اهضرّػ – تأً شتة اهدًٖ إذا نبً يخضدا       

ّنبً اهدًٖ يضخرنب تًٖ اهضرنبء، فنل يب – اهشبتلج 
ٖلتع يً اهدًٖ ٖلتع ؿً اهدًٖ نوَ ّنل ّاضد يً 

اهضرنبء ّهَ ضق فٖيب ٖلتع تٌشتج ٌظٖتَ فٕ اهدًٖ، ّنل 
سزء يً اهدًٖ يضخرم تًٖ اهضرنبء، فال ٖظص أً ٌٖفرد 

ضرنبء أّ هضرػ يً الْ اهلبتع تيب كتع، إال ترع
اهضرّػ اهشبتلج، ّإال كد ٖضظل اهؼوى ّأنل ضق ضرٖنَ 

إذا كوٌب تبخخظبظَ تيب ٖلتع يػولب فنبً اّٙهٓ خلٖد ُذٍ 

اهضبالح ّغتػ اهيشأهج تبهضرّػ اهشبتلج هخضلٖق اهـداهج 
-. ّاهلل أؿوى.- (41)هوضرنبء

 آثار رجوع الشريك الساكت على :المطلب الخامس

 القابض

ٖخرخة ؿوٓ اهلّل تسّاز رسّؽ اهضرٖم اهشبنح       
: ؿوٓ اهلبتع ؿدث آذبر أُيِب

أٌَ إذا كتع أضد اهضرٖنًٖ ضٖئب يً اهدًٖ  -1
اهيضخرم، فووضرٖم اهشبنح اهضق فٕ اهرسّؽ ؿوٓ 
اهلبتع، ّٖضبرنَ فٕ اهيلتّع تٌشتج ضظخَ فٕ 

. اهدًٖ، ًٙ اهيلتّع يلتّع يً اهٌظٖتًٖ
ّهَ أً ٖخرم هولبتع يب كتع ّٖرسؾ تضظخَ       

. ؿوٓ اهيدًٖ رسّؿب يلٖدا تـدى اهخّْ
فئً اخخبر اهرسّؽ ؿوٓ اهضرٖم، فوَ يضبرنخَ       

فٕ ؿًٖ يب كتع ال فٕ تدهَ تٌشتج ضظخَ فٕ اهدًٖ، 
فئذا . ّٖرسؾ اهلبتع ؿوٓ اهيدًٖ تلدر يب دفـَ هضرٖنَ

نبً اهدًٖ أهف دٌٖبر تٌِٖيب فلتع أضدُيب خيشيبئج 
فسبء اهضرٖم فأخذ ٌظفِب نبً هولبتع يب تلٕ هَ ؿوٓ 

اهغرٖى ّذهم يبئخبً ّخيشًّ دٌٖبرا ّخنًّ اهضرنج 
. (42)تبكٖج فٕ اهدًٖ نيب نبٌح

إً أخرر اهلبتع يب كتغَ يً اهدًٖ ؿً ٖدٍ،  -2
ّفبح اهيلتّع ؿٌدٍ تأً ُّتَ أّ تبؿَ، أّ أخوف فئٌَ 

 .ٌٖؼر

إً نبً تخـٍد فئً اهضرٖم اهلبتع ٖغيً ضظج  -3
ضرٖنَ يً اهدًٖ اهيلتّع، ٌَٙ أخوف ؿوَٖ يب كتغَ 

. يً ٌظٖتَ فنبً هَ أً ٖغيٌَ
أيب إً نبً اهفّاح دًّ خـد، ال ٖغيً ّهنً       

ٖنًّ اهفّاح نوَ ؿوٓ اهلبتع ّٖخـًٖ ضلَ فَٖ ٌَٙ 
 فٕ اهدًٖ حكدر ٌظٖتَ، ّٖؼل ٌظٖة اهضرٖم اهشبم

. (43)نبيالح فٕ ذيج اهيدًٖ
أيب إذا اخخبر اهضرٖم اهشبنح ؿٌد اهغرٖى،       

فووضرٖم اهشبنح أً ٖخرم هولبتع يب كتع ّٖرسؾ 
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ؿوٓ اهيدًٖ، فوَ ذهم؛ ٌَٙ ال ّٖسد ّالٖج هويدًٖ فٕ 
. دفؾ ٌظٖتَ يً اهدًٖ هغٖرٍ

أيب إذا كّْ ضق اهضرٖم اهشبنح ؿٌد اهغرٖى،       
 أً ٖرسؾ ؿوٓ اهلبتع، ًٙ حفووضرٖم اهشبم

اهيلتّع فٕ اٙظل نبً ضق يضخرم ّشوى اهيلتّع 
هولبتع هٖشوى هَ يب فٕ ذيج اهغرٖى، فئذا هى ٖشوى يب فٕ 

. ذيج اهيدًٖ تلٕ ضلَ فٕ اهيلتّع نيب نبً
 إال أٌَ هٖس هَ فٕ ُذٍ اهضبهج أً ٖرسؾ إهٓ ؿًٖ       

ٌِٖب، ّهنً هَ يذل ضلَ شاهيلتّع، ٌَٙ أشلػ ضلَ فٕ 
. (44)فٕ ذيج اهلبتع نشبئر اهدًّٖ

ّتٌبء ؿوٓ اهلّل تبخخظبط اهلبتع تيب كتع،       
: ٖخرخة يب ٖأخٕ

ال ٖسّز رسّؽ اهشبنح ؿوٓ اهلبتع، ّٖخـًٖ       
ٌظٖة اهلبتع تيب كتع فئذا خوف أّ ُوم، ُوم ؿوَٖ 

. ّضدٍ، ّهَ ضرٖج اهخظرف تَ
ّال ٖضق هوضرٖم اهشبنح إذا ٌّْ ضلَ ؿٌد       

اهيدًٖ أً ٖرسؾ ؿوٓ اهلبتع، ّؿٌد اهيبهنٖج إذا هى 
اهضرّػ )ّٖسد أٔ يبٌؾ هرسّؽ اهشبنح ؿوٓ اهلبتع 

فئً هوشبنح أً ٖرسؾ ؿوٓ  (اهشبتلج هسّاز اهرسّؽ
اهلبتع ّهَ أً ٖرسؾ ؿوٓ اهيدًٖ، ّذهم ؿوٓ اهخفظٖل 

اهشبتق ؿٌد اهلّل اّٙل خلرٖتب، إال أٌِى ال ٖـػًّ 
اهضرٖم اهشبنح اهضق تبهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع إً اخخبر 

. (45)اهرسّؽ ؿوٓ اهيدًٖ ّخّْ ٌظٖتَ ؿٌد اهغرٖى

 تاري أحد الشركاء بنايبه من :المطلب السادس

ما يقوم مقام )الدين المشترك بما يعادل الوفاء 

 (القبض

تداٖج ٖسدر اٛضبرث إهٓ أً ُذٍ اهسزئٖج يً       
اهتضد خّشؾ فٕ تضذِب اهضٌفٖج دًّ غٖرُى يً اهفلِبء، 

يً ُذٍ )ضخٓ نبد ٌٖضظر اهخالف فٕ تـع اٙيّر 
. ؿٌد اهضٌفٖج (اهسزئٖج
ّكد خٌبّل اهفلِبء اهلدايٓ اهضدٖد ؿً ُذٍ       

اٙضنبى يً خالل ػرش اهيشبئل ّاهظّر اهيخـددث 

ّتٖبً ضنيِب، دًّ رد اهظّر اهيخـددث إهٓ أكشبى 
ّغّاتػ خٌخؼى خضخِب؛ ّهِذا رأٖح يً اٙفغل ٌُب 
يسبراث اهيّشّؿج اهنّٖخٖج فٕ اهخلشٖيبح هخظرفبح 

أضد اهضرنبء تيب ٖلّى يلبى اهلتع، ٌَٙ أكرة هغتػ 
اهفرّؽ اهيخٌبذرث فٕ ُذا اهيلبى يً خالل سيؾ اهيشبئل 

اهيخـددث ّاهفرّؽ اهيخٌبذرث ّاهيخضدث فٕ اهضنى خضح 
. أظل ّاضد ّغبتػ ّاضد

 ٍ يً اهدًٖةّكد ٖخظرف أضد اهضرنبء تٌظٕ      
ا اهخظرف كد ٖـبدهَ اهّفبء تبهدًٖ نال ذاهيضخرم، ٍّ

 ؽ إهٓـاح خررـ، ّتبهسيوج فئً ُذٍ اهخظرف أّ تـغًب
: ذالذج أيّر، ُٕ

 يب ٖلّى يلبى اهلتع يً دائً تـٌَٖ، ٌَٙ اكخغبء :أّال
هودًٖ يـٌٓ، نيب هّ شلػ اهدًٖ ؿً ذيج يدٌَٖ تػرٖلج 
اهيلبظج هَ الضق، نأً تبؽ اهيدًٖ اهدائً، أّ آسرٍ أّ 
أكرغَ ضٖئب، أّ ظبهضَ ؿً دٌَٖ تضٕء يب، أّ رٌَُ 

تَ رٌُب فخوف ؿٌدٍ، أّ أخوف هَ اهدائً ضٖئب، أّ ؿظتَ 
إٖبٍ فِوم ؿٌدٍ، أّ فّح ؿوَٖ ؿٌٖب اضخراُب يٌَ ضراء 

. (46)فبشدا، تخوفِب أّ خرّسِب يً ٖدٍ
فئذا خظرف أضد اهضرنبء إضدْ ُذٍ اهخظرفبح       

هوضرٖم – نبً هضرٖنَ اهرسّؽ ؿوَٖ ّهَ – اهشبتلج – 
اهخٖبر تبهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع أّ ؿوٓ  – حاهشبم

 ّؿٌد اهيبهنٖج فٕ ضبهج (47)اهيدًٖ، ُّذا ؿٌد اهضٌفٖج
. (49) ّؿٌد اهضٌبتوج فٕ ضبهج اهتٖؾ(48)اهتٖؾ ّاهظوص

: خفظٖل األكّال فٕ ضبهج اهتٖؾ
هوضرٖم اهذٔ هى ٖخظرف اهضق فٕ : ؿٌد اهضٌفٖج      

ٌظف ذيً اهيضخرْ - اهذٔ خظرف–خغيًٖ ضرٖنَ 
أّ اهرسّؽ ؿوٓ – تيلدار ضظخَ تبهٌشتج هودًٖ – 

اهيدًٖ تضلَ، ّهٖس هَ يضبرنج ظبضتَ فٕ ؿًٖ 
. (50)اهيضخرْ

 هوضرٖم اهضق فٕ أخذ ٌظف اهـرع :اهيبهنٖج      
اهيضخرْ تٌظف ضلَ يً اهدًٖ، ّٖنًّ يب تلٕ ؿوٓ 
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اهغرٖى تٌِٖيب، ّإً ضبء شوى هويضخرٔ ذهم ّاختؾ اهغرٖى 
. (51)تسيٖؾ ضلَ

ؿوٓ اهلّل تضق اهضرٖم اهشبنح  :ؿٌد اهضٌبتوج      
تبهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع؛ فئً هوضرٖم اهضق تئتػبل 

اهضراء، ّإً أسبز اهضرٖم اهشبنح اهتٖؾ هٖأخذ ٌظف 
 ّؿوٓ اهلّل (52)اهيضخرٔ، نبً نتٖؾ اهفغّهٕ
ٖظص اهضراء ّهٖس : تبخخظبط اهلبتع تيب كتع

. (53)هضرٖنَ إتػبهَ
 خظرف أضد - خفظٖل األكّال فٕ ضبهج اهظوص      

: -اهضرنبء تبهظوص
–  ّكد ضظل خالف فٕ ُذٍ اهضبهج :ؿٌد اهضٌفٖج      

. ؿٌد اهضٌفٖج إذا رسؾ اهضرٖم ؿوٓ اهيظبهص– اهظوص 
–  ٖذتح اهخٖبر تداٖج هوضرٖم :سيِّر اهضٌفٖج      

تًٖ أً ٖرسؾ ؿوٓ اهضرٖم اهيظبهص – اهذٔ هى ٖظبهص 
أّ ٖشوى هَ يب ظبهص ؿوَٖ، ّٖرسؾ تدٌَٖ ؿوٓ اهغرٖى؛ 
ًٙ يً ضسخَ أً ٖلّل دٌٖٕ ذتح ؿوٖم تـلد اهيداٌٖج 

. فخشوٖيم إهٓ غٖرٔ ال ٖشلػ يبهٕ فٕ ذيخم
فئذا اخخبر اهرسّؽ ؿوٓ اهضرٖم نبً هوضرٖم       

اهخٖبر تًٖ أً ٖـػَٖ ضظخَ فٕ اهدًٖ أّ ٖسـوَ ضرٖنب 
فٕ تدل اهظوص ؿوٓ كدر ٌشتخَ فٕ اهدًٖ؛ ًٙ اهظوص 
هى ّٖسة ضٖئب ؿوٓ اهيظبهص، ٌَٙ ؿلد خترؽ تيٌزهج 

اهِتج ّاٛتراء تخالف اهضراء، ًٙ اهظوص يتٌٕ ؿوٓ 
. اهيشبيضج ّاهخسّز، ّاهضراء يتٌٕ ؿوٓ اهيضبنيج

ّاهخٖبر تبق هَ فٕ اهرسّؽ ؿوٓ اهضرٖم أّ       
ؿوٓ اهيدًٖ ّال ٖضسر ؿوٓ اهرسّؽ ؿوٓ أضدُيب فئً 

. اخخبر اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع، رغٕ ذهم
إهٓ إهزاى اهيظبهص تأً : ّذُة زفر يً اهضٌفٖج      

- يلدار ٌظٖتَ فٕ اهدًٖ -ٖؤدٔ إهٓ ضرٖنَ رتؾ اهدًٖ
 .(54)تال خٖبر نيب هّ اضخرْ؛ ٌَٙ ظبر تَ كبتغب

اهضرٖم يخٖر إً ضبء أخذ ٌظف : هيبهنٖجاؿٌد       
اهيظبهص ؿوَٖ، ّإً ضبء شوى هوضرٖم اهلبتع يب كتع 

ّاختؾ اهغرٖى تسيٖؾ ضلَ، ذى ال رسّؽ هَ ؿوٓ 
. (ّاهـوى ؿٌدُى نبهتٖؾ)اهيظبهص ّإً خّْ اهيبل 

إذا نبً اهدًٖ اهذٔ ؿوٓ – ؿٌد اهيبهنٖج – إال أٌَ       
اهغرٖى ػـبيب، هى ٖسز ٙضدُيب اهيظبهضج ؿً ٌظٖتَ؛ 

. (55)ًٙ ذهم تٖؾ اهػـبى كتل كتغَ
يب ٖلّى يلبى اٛكتبع ّاهلغبء ال اهلتع : ذبٌٖب      

ّاالكخغبء، نيب هّ نبً ؿوٓ أضد اهضرٖنًٖ دٌٖب هوغرٖى 
 اء ـكتل اهدًٖ اهيضخرم؛ ٌَٙ كبع تٌظٖتَ اليلخع تً

. (كظبظب)ؿوٓ أً آخر اهدًٌٖٖ كغبء ؿوٓ أّهِيب 
أً ٖنًّ دًٖ هوغرٖى ؿوٓ أضد : يذبل ذهم      

اهضرنبء ّٖلر اهضرٖم تَ، ذى ٖضظل اهدًٖ اهيضخرم 
تـد ذهم، نأً ٖخوف اهغرٖى ؿٌٖب هوضرنبء أّ ٖضخرٔ 

ضٖئب تيتوغ يؤسل يضخرم تٌِٖيب، فٖلؾ ٌظٖة اهضرٖم 
 ثـدأ ذىـكظبظب ّخة اهيدًٖ تيب ؿوَٖ يً دًٖ هوغرٖى 

. اهغرٖى يً ٌظٖة اهضرٖم اهيدًٖ
ففٕ ُذٍ اهضبهج ال ٖضق هوضرٖم اٗخر اهرسّؽ       

ؿوٓ ضرٖنَ اهيدًٖ، ٌَٙ هى ٖتق هَ يب ٖينً االضخرام 
فَٖ إذ هى ٖنً يشخّفٖب هودًٖ فال يضبرنج ًٙ اهيضبرنج 

. (56)خذتح فٕ اهلدر اهيشخّفٓ
تل ُّ تيذبتج :  يب ال يلبظج فَٖ أظال:ذبهذب      

نِتج اهدًٖ ّاٛتراء يٌَ، أّ هٖس تئخالف : اٛخالف
نيب هّ : ّهنً ال ٖشوى هويّفٕ تَ يب ٖضخيل اهضرنج فَٖ

شلػ اهدًٖ ؿً ذيج اهيرأث تسـوَ يِرا هِب، أّ ؿً ذيج 
يشخضق اهلظبط تسـوَ تدل ظوص ؿً سٌبٖج اهـيد 

؛ ًٙ اهـلد فٕ (57)كخاًل أّ غٖرٍ نيب هّ ضز يّغضج
ُذًٖ اهيّغـًٖ ّكؾ ؿوٓ ٌفس اهدًٖ فيوم تـٌَٖ ذى 
شلػ، ال ؿوٓ ضٕء فٕ ذيج اهزّر أّ اهسبٌٕ، ّهى 
ٖشوى هنل يٌِيب يب ٖلتل اهضرنج؛ ًٙ تغؾ اهيرأث 

. ّشلّػ اهلظبط ؿً اهسبٌٕ، نالُيب ال ٖلتل اهضرنج
ّرّٔ ؿً يضيد أٌَ إً اشخأسر أضد اهضرنبء       

ال – إذا كٖدح اٛسبرث تٌفس اهدًٖ – تٌظٖتَ يً اهدًٖ 
ٖرسؾ اٗخر ؿوَٖ تضٕء، ّسـل اٛسبرث تيٌزهج اهٌنبش 

ًٙ اهيٌفـج هٖشح تيوم يػولب، فئذا نبً نذهم ٖنًّ تدل 
. (58)ٌظٖتَ اهيٌفـج فال ٖغيً تبؿختبرٍ يبال هضرٖنَ
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أيب إً اشخأسر تيتوغ يػولب ّهى ٖلٖد اٛسبرث       
تٌفس اهدًٖ، فوضرٖنَ اهرسّؽ ؿوَٖ تٌشتج ٌظٖتَ يً 

نأً ٖشخأسر تخيشيبئج يػولب غٖر يلٖدث تٌفس )اهدًٖ 
. (59)(اهدًٖ

ّظّرث اهخلٖٖد تبهدًٖ؛ أً ٖنًّ هَ يبئج دًٖ       
. ّٖشخأسر تيبئج

: اإلتراء ّيب ٖخـوق تَ يً كشيج ّغٖرٍ      
 ّخترأ ذيج اهيدًٖ (60)اٛتراء سبئز تبخفبق اهفلِبء      

يً اهدًٖ تبٛتراء، ّال ٖغيً اهيترا هضرٖنَ ضٖئب، 
ٌَٙ هى ٖلتع ضٖئب يً اهدًٖ، ّهى ٖشوى هَ يب ٖلتل 

. اهيضبرنج فَٖ، تل أخوف ضظخَ ال غٖر
ّهنً إذا أترأ أضد اهضرنبء اهيدًٖ ؿً يبئج دٌٖبر       

فٕ – يً أظل ٌظٖتَ اهتبهغ خيشيبئج دٌٖبر هنل ّاضد 
ذى ضظل كتع ضٕء يً اهدًٖ، – اهدًٖ اهيضخرم 

فـٌدئذ، إيب أً ٖنًّ اٛتراء تـد اهلشيج، ّإيب أً ٖنًّ 
كتل اهلشيج ّكتل اهلتع، ّإيب أً ٖنًّ كتل اهلشيج 

. ّتـد اهلتع
فئً نبً اٛتراء كتل اهلتع أّ تـدٍ ّكتل       

اهلشيج، ٖنًّ االكخشبى ؿوٓ كدر ضلِيب فٕ اهتبكٕ ؿوٓ 
اؿختبر أٌِب خشـج أشِى، ّٖنًّ هويترا أرتـج أشِى 

ّهضرٖنَ خيشج أشِى، فٖنًّ هويترا أرتـيبئج دٌٖبر 
. (61)ّهضرٖنَ خيشيبئج دٌٖبر

أيب فٕ ضبهج اٛتراء تـد اهلشيج، فئتراؤٍ ظضٖص،       
ّهنً اهلشيج يبغٖج، ّال ٌٖلط إتراؤٍ تـد اهلشيج 

ضٖئب ييب اكخشيبٍ، ٌِٙيب اكخشيب ّيونِيب شّاء، فزّال 
. (62)اهيشبّاث تـد اهلشيج ال ٖلدش فٕ اهلشيج

  تأجيل الدين المشترك:المطلب السابع

ال خالف تًٖ اهفلِبء فٕ ؿدى سّاز خأسٖل       
هٌظٖة ضرٖنَ، – فٕ اهدًٖ اهيضخرم – اهضرٖم 

: ّاخخوفّا فٕ سّاز خأسٖل اهضرٖم هٌظٖتَ ؿوٓ كّهًٖ
سّاز خأسٖل اهضرٖم ٌظٖتَ فٕ : اهلّل األّل      

اهدًٖ اهيضخرم 

 (63)ُّذا كّل أتٕ ّٖشف ّاهظضٖص ؿً يضيد      
. (66) ّاهضٌبتوج(65) ّاهضبفـٖج(64)يً اهضٌفٖج، ّاهيبهنٖج

: تدهٖل
 ً ٌظٖتَ يونَ فٖيوم اهخظرف فَٖ، ّهِذا يومأ      

 .(67)اهخظرف فَٖ إشلبػب تبٛتراء فبهخأخٖر أّهٓ ٌَٙ دٌَّ
 ؿدى سّاز خأسٖل اهضرٖم هٌظٖتَ:  اهلّل اهذبٌٕ      

 ّكّل ؿٌد (68)ُّذا كّل أتٕ ضٌٖفج. فٕ اهدًٖ اهيضخرم
. (69)اهضٌبتوج

: تدهٖل
ً اهدًٖ اهضبل ال ٖخأسـل تبهخأسٖل، ّاهخأسٖل أ -1

نـديَ ّٖـد هغّا؛ ٌَٙ كشيج هودًٖ كتل كتغَ، ّكشيج 
. اهدًٖ كتل اهلتع ال خسّز

 ثـ، أٌَ ّسد أذر اهلشى ّاهدهٖل أً اهخأسٖل كشيج      
ضنيب ُّّ اٌفراد نل ّاضد يً اهضرٖنًٖ تٌظٖتَ ؿوٓ 
ّسَ ال ٖنًّ فَٖ ه٘خر ضق، ّّظفب ًٙ اهضبل غٖر 

. اهيؤسل فّسد اهخيبٖز

ً فَٖ غررا ؿوٓ اهضرٖم اهيػبهة أً ٖسـل أ -2
يؤٌج اهيػبهتج ؿوَٖ، فئذا كتع ذى ضل اٙسل رسؾ 

. (70)اهيؤسل ؿوَٖ

: اهرأٔ اهيخخبر
أرْ أً اهلّل اهيخخبر ُّ سّاز خأسٖل اهضرٖم       

. هٌظٖتَ يً اهدًٖ اهيضخرم ُّّ كّل سيِّر اهفلِبء
ًٙ اهضرٖم ٖخظرف فٕ يونَ ّفٕ ضلَ، ّدًّ       

إهضبق غرر تبهضرٖم اٗخر، ّإذا سبز اٛتراء 
فبهخأسٖل أّهٓ، ًٙ اهخأسٖل أدٌٓ يً اٛتراء ٌَٙ إتراء 

ّنذهم تبٛتراء خيخبز ضظج أضد اهضرٖنًٖ ؿً . يؤكح
ُيب خشلػ ّختلٓ ضظج اٗخر، اضظج اٗخر، ًٙ إضد
ّيؾ ذهم سبز اٛتراء فنذهم . ُّذا خيبٖز هوضظط

. ٖسّز اهخأسٖل
ّإذا كتع أضد اهضرنبء ضٖئًب يً اهيدًٖ ّأكرٍ       

ؿوَٖ اهشبنح ّشوى هَ يب كتع ّاخخبر اهرسّؽ ؿوٓ 
اهيدًٖ، سبز ذهم، يؾ أٌَ فٕ ُذٍ اهضبهج ضظل خيبٖز 
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هوضظط ًٙ إضداُيب أظتضح فٕ اهضرٖم ّاٙخرْ 
. فٕ اهيدًٖ، فنذهم سبز اهخأسٖل

ٌّلّل تخأسٖل اهضرٖم هٌظٖتَ يً اهدًٖ ّإً أدْ       
ال شٖيب إً نبً اهخأسٖل ترغٓ  - إهٓ كشيج اهدًٖ

اهضرنبء ّال غرر ؿوٓ اهيػبهة ٌَٙ ترغٓ 
 -اهضرٖم، ّال ٖسّز هويؤسل اهرسّؽ ؿوٓ اهلبتع

 ّاهدًٖ -نيب رسضٌب-ًٙ كشيج اهدًٖ اهيضخرم سبئزث 
. فٕ اهذيج ٖلّى يلبى اهـًٖ

اآلثار المترتبة على الخالي في تأجيل الشريك لنايبه 

من الدين المشترك 

خرخة ؿوٓ االخخالف فٕ سّاز خأسٖل اهضرٖم       
هٌظٖتَ يً اهدًٖ اهيضخرم ّؿديَ، االخخالف فٕ 

 ع ّذهمـم اهلبةـرسّؽ اهضرٖم اهيؤسل ؿوٓ اهضرٔ
: ؿوٓ ذالذج أكّال

ال ٖضق هويؤسل اهرسّؽ ؿوٓ : اهلّل األّل      
. اهلبتع تيب كتع

ُّذا كّل اهيبهنٖج ّرّاٖج ؿٌد اهضٌبتوج، ّؿووّا       
: ذهم تيب ٖأخٕ

ٖـد اهخأسٖل يً كتٖل كشيج اهدًٖ  (ؿٌد اهيبهنٖج) -1
ّكشيج اهدًٖ ؿٌدُى سبئزث، ّتبهخبهٕ اخخظبط نل 
يٌِيب تيب ٖلتغَ يً ٌظٖتَ نيب هّ نبً اهدًٖ ؿوٓ 

رسل هنل يٌِيب نخبة أّ ظم ؿوٓ ضدث ٖيخبز تَ ؿً 
. (71)ٌظٖة اٗخر

إً يب فٕ اهذيج ال ٌٖخلل إهٓ اهـًٖ إال تخشوٖيَ  -2
إهٓ غرٖيَ أّ ّنٖوَ، ّيب كتع أضدُيب فوٖس هضرٖنَ 

فال ٖذتح هَ فَٖ - تشتة اهخأسٖل–فَٖ كتع ّال هّنٖوَ 
ضق، ّنبً هلبتغَ هذتّح ٖدٍ ؿوَٖ تضق، فأضتَ يب هّ 
نبً اهدًٖ تشتتًٖ، ّهٖس ُذا كشيج هودًٖ فٕ اهذيج، 

. ّإٌيب خـًٖ ضلَ تلتغَ، فأضتَ خـٌَٖٖ تبٛتراء

إٌَ هّ نبً هغٖر اهلبتع ضق فٕ اهيلتّع هى  -3
. ٖشلػ تخوفَ نشبئر اهضلّق

إً اهلتع ال ٖخوّ إيب أً ٖنًّ تضق أّ تغٖر ضق،  -4
فئً نبً تضق هى ٖضبرنَ غٖرٍ نيب هّ نبً اهدًٖ تشتتًٖ، 
ّإً نبً تغٖر ضق هى ٖنً هَ يػبهتخَ، ًٙ ضلَ فٕ اهذيج 

. (72)ال فٕ اهـًٖ فأضتَ يب هّ أخذ غبظة يٌَ يبال

 هوضرٖم اهيؤسل اهضق تبهرسّؽ :اهلّل اهذبٌٕ      
 .ؿوٓ اهضرٖم اهلبتع، تيب كتع يً اهدًٖ اهيضخرم

. (73)ُّذا كّل أتٕ ضٌٖفج، ّرّاٖج ؿٌد اهضٌبتوج      
: تدهٖل

ً اهخأسٖل نـديَ، ّاهخأسٖل هغّ ّّسّدٍ نـديَ،       أ
كشيج اهدًٖ اهيضخرم كتل –ٌَٙ يً كتٖل اهلشيج 

، فئذا هى ٖظص خأسٖل اهدًٖ، ٖتلٓ ضبال -اهلتع
 ّكد شتق (74)ّهوضرٖم اهرسّؽ ؿوٓ ضرٖنَ تيب كتع

. خفظٖل اٙدهج هيٌؾ اهخأسٖل

  ال ٖضق هوضرٖم اهذٔ أسل ٌظٖتَ: اهلّل اهذبهد      

اهرسّؽ ؿوٓ اهضرٖم اهلبتع اهذٔ هى ٖؤسل ٌظٖتَ 
كتل ضوّل دٌَٖ، فئً ضل دٌَٖ فوَ أً ٖرسؾ ؿوٓ 

اهلبتع ّٖضبرنَ تبهلتع إً نبً كبئيب، ّإً نبً 
ُّذا كّل أتٕ ّٖشف ّيضيد . يشخِونب غيٌَ ظبضتَ

. (75)يً اهضٌفٖج
: تدهٖل

فٕ ضبهج ؿدى اهرسّؽ؛ ًٙ اٙسل ٖيٌؾ ذتّح  -1
. اهيػبهتج، فال ٖنًّ هَ ضق فٕ اهيلتّع

فٕ ضبهج اهرسّؽ؛ ًٙ اٙسل اٌخِٓ ُّّ اهيبٌؾ  -2
يً اهيػبهتج، ّإذا ضل اهدًٖ ظبر نأٌَ هى ٖزل ضبال 

. (76)فخذتح هَ فٕ اهضرنج
إذا هى ٖلتع اهضرٖم – اهذبهد–ّؿوٓ ُذا اهلّل       
ل اهدًٖ، ؿبد اٙير نيب نبً كتل اهخأسٖل، فيب اضٖئب ش

. (77)كتغَ أضدُيب يً ضٕء ٖضرنَ فَٖ اٗخر

: اهرأٔ اهيخخبر
شتق أً رسضح سّاز خأسٖل اهضرٖم فٕ اهدًٖ       

 سّاز -اهيضخرم هٌظٖتَ، ّيالءيج هِذا اهرأٔ
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 ّخضلٖلب هوـداهج أرْ أً اهلّل اهيخخبر فٕ ُذا -اهخأسٖل
اهيّغؾ ُّ ؿدى رسّؽ اهضرٖم اهيؤسل ؿوٓ اهلبتع 
تيب كتغَ أذٌبء يدث اهخأسٖل ّال تـد اٌخِبء يدث اهخأسٖل 

. (فٕ اهيلتّع خالل زيً اهخأسٖل)ّضوّل اهدًٖ 

ًٙ اهيؤسل أشلػ ضلَ فٕ اهيػبهتج، ّاٙسل       
اهضرٖم )ٖيٌؾ ذتّح اهيػبهتج، ّكد ٖخضيل اهيػبهة 

ٌفلبح ّيضلج اهيػبهتج هخضظٖل اهدًٖ، فنٖف  (اهلبتع
ٖنًّ هويؤسل أً ٖرسؾ ؿوَٖ تيب كتع دًّ أً ٖضبرم 

فٕ ٌفلبح اهيػبهتج ّيب ٌٖخز ؿٌِب يً يضلج، فبهلّل 
تسّاز اهرسّؽ شّاء كتل ضوّل دًٖ اهيؤسل أى تـدٍ 

. غرر ّؼوى هولبتع، ّذهم ال ٖسّز

 :الخاتمة
 -اهخٕ خى تضذِب-يً خالل اهيػبهة اهشبتلج       

: ٌخّظل إهٓ ؿدث ٌخبئز يِيج، يٌِب
 ةـاهدًٖ اهيضخرم ُّ نل دًٖ ذتح أّ ّسة تشة -1

. ّاضد هضرٖنًٖ فأنذر
اهدًٖ اهيضخرم يً أٌّاؽ ضرنج اهيوم، ّٖذتح  -2

. اهيوم فٕ اهدًٖ
. سّاز كشيج اهدًٖ اهيضخرم -3
إً يب ٖلتغَ أضد اهضرنبء يً اهيدًٖ ٖنًّ  -4

يلتّغب ؿً اهدًٖ اهيضخرم، ّسّاز رسّؽ 
. اهضرٖم اهشبنح ؿوٓ اهلبتع تضرّػ خبظج

إذا خظرف أضد اهضرنبء خظرفب ٖلّى يلبى  -5
اهلتع، سبز هضرٖنَ اهرسّؽ ؿوَٖ أّ ؿوٓ 

. اهيدًٖ
إذا خظرف أضد اهضرنبء خظرفب ٖلّى يلبى  -6

. اٛكتبع ال اهلتع، فوٖس هضرٖنَ اهرسّؽ ؿوَٖ
إذا خظرف أضد اهضرنبء خظرفب تيذبتج اٛخالف،  -7

أّ خظرفب ال ٖشوى هويّفٕ تَ يب ٖضخيل اهضرنج، 
. ال ٖضق هضرٖنَ اهرسّؽ ؿوَٖ

. سّاز خأسٖل اهدًٖ اهيضخرم -8

 :قائمة المراجع
. اهلرآً اهنرٖى -1

ضرنج اهـٌبً فٕ اهفلَ تراُٖى اهدتّ، إ -2
  تغداد، ،ث اهرضبدؽ يػةدراشج يلبرٌج،: اإلشاليٕ

. ى1988/ 1409ُ، 2ػ 
اهلّاؿد فٕ اهفلَ اهرضيً،  اتً رسة، ؿتد -3

. تٖرّح،  دار اهيـرفج هوػتبؿج ّاهٌضراإلشاليٕ،
، اهيغٌٕاهلل تً أضيد تً يضيد،  اتً كدايج، ؿتد -4

ينختج اهرٖبع ، يظر، ينختج اهسيِّرٖج اهـرتٖج
.  اهرٖبع،اهضدٖذج

اهلل يضيد تًِ أتٕ  اتً اهلٖى، ضيس اهدًٖ أتٕ ؿتد -5
 كدى هَ أؿالى اهيّكـًٖ ؿً رة اهـبهيًٖ،تنر، 

 ػَ ؿتد اهرؤّف شـد، يػتـج اهضبر :ّؿوق ؿوَٖ
/ 1388ُاهشالى تً ؿير تً ضلرًّ، ػ  ؿتد

. ى1968
 دار  هشبً اهـرة،اتً يٌؼّر، يضيد تً ينرى، -6

. ظبدر، تٖرّح
 اهتضر اهرائق اتً ٌسٖى، زًٖ اهدًٖ تً إتراُٖى، -7

 تٖرّح، ، دار اهنخة اهـويٖجضرش نٌز اهدكبئق،
، غتػَ ّخرر أضبدٖذَ 1997 /1418ُ، 1ػ

. اهضٖخ زنرٖب ؿيٖراح
 اهّاضد، اتً اهِيبى، نيبل اهدًٖ يضيد تً ؿتد -8

 يػتـج يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕ ضرش فخص اهلدٖر،
. ى1970/ 1389، 1ّأّالدٍ، يظر، ػ

اهيضرر فٕ اهفلَ ؿوٓ أتّ اهترنبح، يسد اهدًٖ،  -9
يػتـج اهشٌج يذُة اإليبى أضيد تً ضٌتل، 

. ى1950 /1369ُاهيضيدٖج، ػ 
اهيدٌّج اهنترْ، اٙظتضٕ، يبهم تً أٌس،  -10

 ضيدٔ اهديرداص يضيد، ينختج ٌزار :خضلٖق
. ى1999 /1419ُ 1 اهرٖبع، ػ،يظػفٓ اهتبز

اهتبترخٕ، اٛيبى أنيل اهدًٖ يضيد تً يضيّد،  -11
يػتّؽ يؾ ضرش فخص  ضرش اهـٌبٖج ؿوٓ اهِداٖج،

.  يظر، يػتـج يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕاهلدٖر،
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    يظػوضبح اهضٌبتوج ّػرق  شبهى ؿوٕ، ،اهذلفٕ -12
 /1398ُ، 1 ػاشخفبدث األضنبى يً أهفبؼَ،

. ى1978
 اهظضبش خبر شيبؿٖل تً ضيبد،إاهسُّرٔ،  -13

 أضيد ؿتد اهغفّر : خضلٖقاهوغج ّظضبش اهـرتٖج،
. ى1982 /1402ُ. ؿػبر، ػ

اهرضيً،  اهضػبة، يضيد تً يضيد تً ؿتد -14
، خضلٖق يّاُة اهسوٖل هضرش يخخظر خوٖل
، 1 تٖرّح، ػ،زنرٖب ؿيٖراح، دار اهنخة اهـويٖج

. ى1416ُ/1995
 ضبضٖج اهلل تً ؿوٕ، اهخرضٕ، يضيد تً ؿتد -15

 : خضلٖقاهخرضٕ ؿوٓ يخخظر شٖدٔ خوٖل،
 ،اهضٖخ زنرٖب ؿيٖراح، دار اهنخة اهـويٖج

. ى1417ُ/1997، 1تٖرّح، ػ
 ثـاهيونٖج فٕ اهضرٖـج اإلشاليٕ، ؿوٕ،  اهخفٖف -16

يـِد اهتضّد يؾ يلبرٌخِب تبهلّاًٌٖ اهّغـٖج، 
. 1968 .ّاهدراشبح اهـرتٖج، ػ

 ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ اهدشّكٕ، يضيد تً ؿرفج، -17
يػتـج دار إضٖبء اهنخة اهضرش اهنتٖر هودردٖر، 

.  ؿٖشٓ اهتبتٕ اهضوتٕ،اهـرتٖج
ختًٖٖ اهزٖوـٕ، اٛيبى فخر اهدًٖ ؿذيبً تً ؿوٕ،  -18

اهضلبئق ضرش نٌز اهدكبئق ّيـَ ضبضٖج اهضوتٕ، 
.  تٖرّح،دار اهنخة اهـويٖج

 ،، دار اهيـرفجاهيتشّػاهشرخشٕ، ضيس اهدًٖ،  -19
. تٖرّح

 يػبهة أّهٕ اهٌِٓ اهشّٖػٕ، اهضٖخ يظػفٓ، -20
يٌضّراح اهينخة فٕ ضرش غبٖج اهيٌخِٓ، 

.  ديضق،اٛشاليٕ
يغٌٕ اهيضخبر إهٓ اهضرتٌٖٕ، يضيد اهخػٖة،  -21

 يػتـج ٔ،ّيـرفج يـبٌٕ أهفبؼ اهيٌِبر هوٌّ
 /1377ُ يظر، ػ ،يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕ

. ى1958

اهيِذة تراُٖى تً ؿوٕ تً ّٖشف، إاهضٖرازٔ،  -22
 يػتـج ؿٖشٓ اهتبتٕ فٕ فلَ اإليبى اهضبفـٕ،

.  يظر،اهضوتٕ
 توغج اهشبهم ألكرة اهظبّٔ، أضيد تً يضيد، -23

اهيشبهم إهٓ يذُة اإليبى يبهم ّيـَ اهضرش 
 ، يػتـج يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕاهظغٖر هودردٖر،

. ى1952/ 1372ُ يظر، ػ
 اهخضرٖؾ اهسٌبئٕ اإلشاليٕ ،ثؿتد اهلبدر، ؿّد -24

 ،دار اهنخبة اهـرتٕيلبرٌب تبهلبًٌّ اهّغـٕ، 
. تٖرّح

 اهتٌبٖج فٕ ضرش اهـٌٖٕ، يضيّد تً أضيد، -25
ى 1401ُ/1981، 1 دار اهفنر، ػاهِداٖج،

 د اهدًٖ يضيد تً ٖـلّة،راهفٖرّز آتبدٔ، ى -26
 ،يػتـج يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕاهلبيّس اهيضٖػ، 

. ى1953 /1371ُ ،2يظر، ػ
ٌخبئز كبغٕ زادٍ، ضيس اهدًٖ أضيد تً كّدر،  -27

خنيوج )األفنبر فٕ نضف اهريّز ّاألشرار ُّٕ 
 ٌِبٖجال ّيـَ ُداٖج ضرش تداٖج (فخص اهلدٖر

ث يظػفٓ اهتبتٕ اهضوتٕ، ؽهويرغٌبٌٕ، يػة
. ى1970 /1389ُ، 1يظر، ػ

تدائؾ اهنبشبٌٕ، ؿالء اهدًٖ أتٕ تنر تً يشـّد،  -28
 زنرٖب ؿوٕ : اهٌبضراهظٌبئؾ فٕ خرخٖة اهضرائؾ،

.  اهلبُرث /ّٖشف، يػتـج اٛيبى
اإلٌظبف فٕ يـرفج اهيردأّ، ؿوٕ تً شوٖيبً،  -29

اهراسص يً اهخالف ؿوٓ يذُة اإليبى أضيد تً 
اهرضيً اهيرؿضوٕ،  كدى هَ ؿير تً ؿتدضٌتل، 

دار إضٖبء اهخراد اهـرتٕ، يؤششج اهخبرٖخ 
. ى1998 /1419ُ، 1اً، ػًهة، اهـرتٕ، تٖرّح

اهخبر ّاإلنوٖل اهيّاق، يضيد تً ّٖشف،  -30
هيخخظر خوٖل يػتّؽ يؾ يّاُة اهسوٖل 

نخة لخضلٖق زنرٖب ؿيٖراح، دار اهوضػبة، 
. ى1416ُ/1995، 1 تٖرّح، ػ،اهـويٖج
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 ّزارث اّٙكبف اهيّشّؿج اهفلِٖج اهنّٖخٖج، -31
/ 1412ُ ،1 اهنّٖح، ػ،ّاهضؤًّ اٛشاليٖج

. ى1992
 اهفخبّْ ٌؼبى ّيسيّؿج يً ؿويبء اهٌِد، -32

 ، دار إضٖبء اهخراد اهـرتٖج، تٖرّحاهٌِدٖج،
 .ى1400ُ/1980، 3هتٌبً، ػ

خضفج اهِٖخيٕ، ضِبة اهدًٖ أضيد تً ضسر،  -33
اهيضخبر تضرش اهيٌِبر يػتّؽ يؾ ضّاضٕ 

. ، دار اهفنراهضرّإٌ ّاهـتبدٔ

 :(ملحق)مراجع أخرى 

 ،ٕأضنبى اهلرآً، يضيد تً ؿتد اهلل، اتً اهـرت 
 .يػتـج ؿٖشٓ اهتبتٕ اهضوتٕ  ؿوٕ اهتٖسبّٔ،:خضلٖق

 ،ضبضٖج اهرّع   تً يضيد،ًؿتد اهرضى اتً اهلبشى
 .1397ُ/ 1ػ اهيرتؾ ضرش زاد اهيشخلٌؾ،

  ،نضبف اهلٌبؽ ؿً اهتِّخٕ، يٌظّر تً ٌّٖس
. 1394ُ .يػتـج اهضنّيج، ينج، ػيخً اإلكٌبؽ، 

 ،ّٔؿًّٖ اهتظبئر  غيز أضيد تً يضيد، اهضي
 ث، دار اهنخة اهـويٕ ضرش نخبة األضتبٍ ّاهٌؼبئر،

 .ى1405ُ/1985 ،1 ػ،تٖرّح

  ،ضرش اهزرنضٕ، ضيس اهدًٖ يضيد تً ؿتداهلل
اهيوم   ؿتد:خضلٖقاهزرنضٕ ؿوٓ يخً اهخركٕ، 

 ،تً ؿتداهلل تً دُٖص، يػتـج اهٌِغج اهضدٖذجا
. ى1991 /1412ُ، 1اهرٖبع، ػ

 ،ٕاهسبيؾ ألضنبى اهلرآً،يضيد تً أضيد، اهلرػت  
 .ى1387ُ/1967 .ػ دار اهنبخة اهـرتٕ،

  ،فبؿوٖج اهٌسدٔ، ؿتد اهرضيً تً يضيد تً كبشى
 .1398ُ، 1 ػاهرّع اهيرتؾ ضرش زاد اهيشخلٌؾ،

 :الهوامش

                                                 

 اهسُّرٔ، .167، ط13ر ،هشبً اهـرةاتً يٌؼّر،  (1)
 اهلبيّس  اهفٖرّز آتبدٔ،.217، ط5 راهظضبش،

. 227، ط4ر ،اهيضٖػ

 

  .5، ط4، رؿًّٖ اهتظبئر غيز ،اهضئّ( 2)
. يبل ضنيٕ فٕ اهذيج: ّؿرف اهنبشبٌٕ اهدًٖ تأٌَ

. 3555، ط7ر ، تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،
ؿتبرث ؿً :نل يً اهلرػتٕ، ّاتً اهـرتٕ تأٌَ ّؿرفَ 

نل يـبيوج نبً أضد اهـّغًٖ فِٖب ٌلدا ّاٗخر فٕ 
. اهذيج ٌشٖئج

. 102، ط21ر ،اهيّشّؿج اهنّٖخٖج( 3)
  اهيردأّ،.3552، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (4)

، 5ر ،اهيغٌٕ  اتً كدايج،.311، ط5ر ،اإلٌظبف
 ، اهخبر ّاإلنوٖل يؾ يّاُة اهسوٖل اهيّاق،.82ط
 خضفج اهيضخبر يؾ ضّاضٕ  اهِٖخيٕ،.17، ط7ر

. 293، ط5ر ،اهضرّإٌ
 .433، ط8ر ، خنيوج فخص اهلدٖركبغٕ زادٍ، (5)

. 13 طاهيونٖج فٕ اهضرٖـج،اهخفٖف، 
 اتً ؿبتدًٖ، .153، ط6ر ،فخص اهلدٖراتً اهِيبى،  (6)

 ،اهتضر اهرائق اتً ٌسٖى، .363، ط6ر ،رد اهيضخبر
 ، ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ اهضرش اهنتٖر.280، ط5ر
، 3 ر 1645ّ، ط5، راهيدٌّج .348، ط3ر

 ّ 211، ط2ر يغٌٕ اهيضخبر،اهضرتٌٖٕ،  .321ط
 .82-81، ط5ر ،اهيغٌٕ، ث اتً كداى.426، ط4ر

. 312، ط5، راهيردأّ
اتً ؿبتدٖـً، . 153، ط 6، ر فخص اهلدٖراتً اهِيبى،( 7)

. 363، ط6، ررد اهيضخبر
اتً ؿبتدًٖ، . 153، ط6، رفخص اهلدٖر اتً اهِيبى،( 8)

، اهتضر اهرائق اتً ٌسٖى،. 363، ط6، ررد اهيضخبر
. 280، ط5ر

. 3، ط4، ر أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى، (9)
  اتً ؿبتدًٖ،.153، ط6ر ،فخص اهلدٖراتً اهِيبى،  (10)

 ، اهتضر اهرائق اتً ٌسٖى،.363، ط6ر ،رد اهيضخبر
. 280، ط5ر

. 3، ط4ر ، أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى، (11)
 .18، ط7، ريّاُة اهسوٖلاهضػبة،  (12)
 .426، ط4، ريغٌٕ اهيضخبر اهضرتٌٖٕ، (13)
 .338، ط1، راهيضرر أتّ اهترنبح، (14)
 .435، ط8ر ،خنيوج فخص اهلدٖركبغٕ زادٍ،  (15)

  اهضرتٌٖٕ،.3552، ط7ر ، تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،
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 ،اهيغٌٕ اتً كدايج، .426، ط4ر ،يغٌٕ اهيضخبر
. 146 ط،اهلّاؿد اتً رسة، .84، ط5ر

 .اهيراسؾ اهشبتلج( 16)
يػبهة  اهشّٖػٕ، .84، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (17)

. 509، ط3ر ْ،أّهٕ اهٌَ
 .اهيراسؾ اهشبتلج( 18)
اهخبر ّاإلنوٖل يؾ  اهيّاق، .1645، ط5 ر،اهيدٌّج( 19)

أؿالى  اتً اهلٖى، .18، ط7ر ،يّاُة اهسوٖل
. 3، ط4ر ،اهيّكـًٖ

. 3، ط4ر ، أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى، (20)
 ، اهخبر ّاإلنوٖل اهيّاق،.1645، ط5 ر،اهيدٌّج( 21)

. 3، ط4ر ،اهيّكـًٖ أؿالى اتً اهلٖى، .18، ط7ر
. 3، ط4ر ، أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى، (22)
. 3، ط4ر ، أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى، (23)
تراُٖى اهدتّ، إ .3، ط4ر ،أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى،  (24)

. 149 طضرنج اهـٌبً،
. 149 ط ضرنج اهـٌبً،تراُٖى اهدتّ،إ( 25)
. 3، ط4ر ،أؿالى اهيّكـًٖاتً اهلٖى،  (26)
  اهـٌٖٕ،.3552، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (27)

 اهضػبة، .639، ط7ر ،اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖج
 ، خضفج اهيضخبر اهِٖخيٕ،.17، ط7ر ،اهسوٖل يّاُة

. 82، ط5ر ،اهيغٌٕ اتً كدايج، .293، ط5ر
اهِالم، ّكٖل ُالم اهيبهم أّ ذُبة يب ال : اهٌّّْ (28)

ذُة : أذُتَ، ّأخّْ فالً يبهَ: ٖرسٓ، ٖلبل أخّاٍ اهلل
 .106، ط14ر ،هشبً اهـرةاتً يٌؼّر، . تَ

. 2290، ط6ر ،اهظضبشاهسُّرٔ، 
 اهـٌٖٕ، .3552، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (29)

 اهيردأّ، .639، ط7ر ،اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖج
، 5ر ،اهيغٌٕ اتً كدايج، .312، ط5ر ،اإلٌظبف

. 82ط
 .640، ط7ر  اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖج،اهـٌٖٕ، (30)

 اتً كدايج، .3552، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ، 
. 146، طاهلّاؿد اتً رسة، .82، ط5ر، اهيغٌٕ

 أؿالى اتً اهلٖى، .312، ط5ر ،اإلٌظبفاهيردأّ،  (31)
. 3، ط4ر ،اهيّكـًٖ

 

 اهيردأّ، .82 ، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (32)
 ، أؿالى اهيّكـًٖ اتً اهلٖى،.312، ط5ر، اإلٌظبف

. 3، ط4ر
. 312، ط5ر ،اإلٌظبفاهيردأّ،  (33)
ُّ يضيد تً اهضشًٖ تً يضيد تً خوف تً : اهلبغٕ (34)

اهلبغٕ اهنتٖر أتّ ٖـوٕ، : أضيد، ّٖـرف تبتً اهفراء
إيبى اهضٌبتوج، ؿبهى زيبٌَ، ّفرٖد ؿظرٍ ّأّاٌَ، ّؿٌَ 
اٌخضر اهيذُة اهضٌتوٕ، ّنبً ٖسخيؾ ؿٌدٍ اهفلِبء ؿوٓ 

اخخالف يذاُتِى هلديَ اهـبهٕ فٕ اهـوى، أظّاًل 
ّفرّؿًب، ّهَ يً اهيظٌفبح يب ٖزٖد ؿوٓ خيشج 

أضنبى اهلرآً، اٙضنبى اهشوػبٌٖج، : ّخيشًٖ، يٌِب
يظػوضبح اهفلَ اٌؼر، اهذلفٕ، . 458ُخّفٕ شٌج 

. 84-81، طاهضٌتوٕ
 .321، ط3ر ، ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ اهضرش اهنتٖر(35)

، 2ر ،توغج اهشبهم ّاهضرش اهظغٖر هودردٖراهظبّٔ، 
خضفج اهيضخبر يؾ ضّاضٕ  اهِٖخيٕ، .151ط

، 5ر ،اهيغٌٕ اتً كدايج، .293، ط5ر ،اهضرّإٌ
. 83ط

، توغج اهشبهم ؿوٓ اهضرش اهظغٖر هودردٖر،  اهظبّٔ (36)
، 7ر، اهسوٖل يّاُة اهضػبة، .152-151، ط2ر

، 3ر ،ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ اهضرش اهنتٖر .17ط
. 321ط

، 5ر ،  خضفج اهيضخبر يؾ ضّاضٕ اهضرّإٌاهِٖخيٕ، (37)
. 293ط

 اهيردأّ، .83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (38)
. 312، ط5ر ،اإلٌظبف

ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ  .1644، ط5ر ،اهيدٌّج( 39)
توغج اهشبهم  اهظبّٔ، .321، ط3ر ،اهضرش اهنتٖر

. 152، ط2 ر،ؿوٓ اهضرم اهظغٖر هودردٖر
. 125 ط ضرنج اهـٌبً،تراُٖى اهدتّ،إ( 40)
. 125 ط ضرنج اهـٌبً،تراُٖى اهدتّ،إ( 41)
  اهـٌٖٕ،.3553، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (42)

 أتّ اهترنبح، .641، ط7ر ،اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖج
 اهخبر ّاإلنوٖل يؾ  اهيّاق،.339، ط1ر ،اهيضرر

. 17، ط7ر ،يّاُة اهسوٖل
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 .432، ط8ر ،خنيوج فخص اهلدٖركبغٕ زادٍ،  (43)
 رد  اتً ؿبتدًٖ،.37، ط21ر ،اهيشتّػاهشرخٕ، 

، 2ر ،اهفخبّْ اهٌِدٖج .366، ط8ر ،اهيخخبر
. 337ط

 اتً .3554، ط7ر ،، تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ (44)
 ضرش  اهتبترخٕ،.366، ط8ر ، رد اهيضخبرؿبتدًٖ،

. 432، ط8ر ،اهـٌبٖج يؾ خنيوج فخص اهلدٖر
، 5ر ،اهيدٌّج .288، ط6ر ،ضبضٖج اهخرضٕ( 45)

ضبضٖج اهدشّكٕ ؿوٓ اهضرش اهنتٖر  .1645ط
. 323، ط3ر ،هودردٖر

ُّذٍ اهظّر يذنّرث فٕ نخة اهفلِبء اهلدايٓ، ّهنً  (46)
ختًٖ اهزٖوغٕ، : ؿوٓ ضوم فرّؽ يخٌبذرث، أٌؼر ذهم

، 7، ر اهنبشبٌٕ.505-500، ط5ر ،اهضلبئق
 ، خنيوج فخص اهلدٖر كبغٕ زادٍ،.3557-3554ط
 .83، ط5ر ، اهيغٌٕ، اتً كدايج.438، ط8ر

يّاُة  اهضػبة، .312، ط5ر ،اإلٌظبفاهيردأّ، 
 ،اهيّشّؿج اهنّٖخٖج ّ.18-17، ط7ر ،اهسوٖل

. 31، ط26ر
 كبغٕ .3554، ط7ر ، تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ، (47)

. 436، ط8ر ،خنيوج فخص اهلدٖرزادٍ، 
يّاُة اهسوٖل ّيـَ اهخبر ّاإلنوٖل اهضػبة،  (48)

 ّهى ٖخّشؾ اهيبهنٖج فٕ خفظٖل .18، ط8ر ،هويّاق
. تبكٕ اهفرّؽ

ًا  ّهى ٖذنر ظّر.83، ط 5ر  ،اهيغٌٕ،  اتً كدايج (49)
 . أخرْ نيب ؿٌد اهضٌفٖجاّفرّؽ

 ؿٌد اهضبفـٖج، -ُّذا اهخفظٖل-ّهى أسد ُذٍ اهظّرث 
، 5 ر،خضفج اهيضخبراهِٖخيٕ، : اٌؼر ؿوٓ شتٖل اهيذبل

.  426، ط4ر، يغٌٕ اهيضخبر اهضرتٌٖٕ،. 293ط
، 8ر ، ضرش اهـٌبٖج يؾ خنيوج فخص اهلدٖراهتبترخٕ، (50)

. 3554، ط7ر ، تدائؾ اهظٌبئؾ اهنبشبٌٕ،.436ط
 ،اهيدٌّج .18، ط7ر ،يّاُة اهسوٖلاهضػبة،  (51)

. 1646، ط5ر
 ّؿٌد اهضٌبتوج .83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (52)

تبػل ُّّ : رّاٖخبً فٕ ظضج تٖؾ اهفغّهٕ، اّٙهٓ
اهراسص ؿٌدُى، اهذبٌٖج ٖلؾ اهخظرف يّكّفب ؿوٓ إسبزث 

 ضرش اهزرنضٕ ؿوٓ يخً :يبهنَ إً أسبزٍ سبز، اٌؼر

 

، 3ر ،نضبف اهلٌبؽ اهتِّخٕ، .420، ط2ر ،اهخركٕ
، 4ر ، ّضبضٖج اهرّع اهيرتؾ اهتِّخٕ.146ط
. 340ط

. 83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (53)
 .642، ط7ر ، اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖجاهـٌٖٕ، (54)

  اهنبشبٌٕ،.502، ط5ر ،ختًٖ اهضلبئقاهزٖوـٕ، 
. 3554، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾ

ضبضٖج  .19، ط7ر ،اهسوٖل يّاُةاهضػبة،  (55)
. 286، ط6ر ،اهخرضٕ

 ّخفظٖال فٕ ُذا اُّذا ؿٌد اهضٌفٖج ّهى أسد تضد (56)
خنيوج فخص كبغٕ زادٍ، : ٌؼرااهيّغؾ ؿٌد غٖرُى، 

 .643، ط7ر ، اهتٌبٖج، اهـٌٖٕ.435، ط8ر ،اهلدٖر
 .502، ط5، رهتٕ يؾ ختًٖ اهضلبئقصضبضٖج ال

. 32، ط26ر ،اهيّشّؿج اهنّٖخٖج
ُٕ يً اهضسبر، ّاهخٕ خلضر اهسودث اهخٕ : اهيّغضج( 57)

تًٖ اهوضى ّاهـؼى ّخّغص اهـؼى أٔ خؼِرٍ، ّهّ تلدر 
، 2ر ، هشبً اهـرة اتً يٌؼّر،.يغرز اٛترث

، 2ر ،اهخضرٖؾ اهسٌبئٕ ؿتد اهلبدر ؿّدث، .635ط
. 206ط

 ًـ ختٕؿٕ،ـاهزٖل .645، ط7 ر ،اهتٌبٖجٌٕ، ـاهـٕ (58)
خنيوج فخص  كبغٕ زادٍ، .503، ط5ر ،اهضلبئق
، 26، ر اهيّشّؿج اهنّٖخٖج.435، ط8ر ،اهلدٖر

 ّاخفق تبكٕ اهفلِبء يؾ اهضٌفٖج فٕ ضبهج .32ط
 : اٌؼر.اٛتراء ّهى أسد هغٖرُى خفـٖل فٕ غٖرُب

 ضّاضٕ اهضرّإٌ ّخضفج .1645، ط5ر ،اهيدٌّج
، 5، راهيغٌٕ اتً كدايج، .293، ط5ر ،اهيضخبر

. 83ط
،  اهـٌٖٕ.503، ط5ر ،ختًٖ اهضلبئقاهزٖوـٕ،  (59)

  كبغٕ زادٍ،.645، ط7ر ،اهتٌبٖج فٕ ضرش اهِداٖج
. 435، ط8ر ،خنيوج فخص اهلدٖر

 ،اهيدٌّج .3553، ط7ر ،اهظٌبئؾ تدائؾاهنبشبٌٕ،  (60)
 ،ضّاضٕ اهضرّإٌ يؾ خضفج اهيضخبر .1645، 5ر
. 83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج، . 293، ط5ر

 اتً .3553، ط7ر ، تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ، (61)
 ّهى أسد ُذا اهخفظٖل إال .83، ط5ر ،اهيغٌٕكدايج، 

. ؿٌد اهضٌبتوج ّاهضٌفٖج
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 ذنر فٕ اهيّشّؿج اهنّٖخٖج أً ظضج اٛتراء :يالضؼج
تـد اهلتع ييب خفرد تَ اهضٌفٖج، ّهنً ذنر اتً كدايج 

فٕ نخبتَ اهيغٌٕ ظضج اٛتراء تـد – يً اهضٌبتوج – 
 .33، ط26ر ،اهيّشّؿج اهنّٖخٖج: ٌؼرا. اهلتع

. 83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج، 
 اهنبشبٌٕ، .ُّذا ؿٌد اهضٌفٖج هى أسدٍ ؿٌد غٖرُى (62)

اهتٌبٖج فٕ  اهـٌٖٕ، .3553، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾ
. 644، ط7ر ،ضرش اهِداٖج

اخخوفح اهرّاٖج ؿً يضيد، فرّٔ أٌَ يؾ أتٕ ّٖشف  (63)
ّرّٔ أٌَ يؾ أتٕ ضٌٖفج، ّاهظضٖص أٌَ يؾ أتٕ 

، 5ر ،ضبضٖج اهضوتٕ يؾ ختًٖ اهضلبئق: ٌؼرا. ّٖشف
ضرش اهـٌبٖج يؾ خنيوج فخص اهلدٖر  اهتبترخٕ، .504ط

. 435، ط8ر ،هلبغٕ زادٍ
 ضبضٖج .18، ط7ر ،يّاُة اهسوٖلاهضػبة،  (64)

. 1645، ط5ر ،اهيدٌّج .287، ط6ر ،اهخرضٕ
هى أسد ؿٌد اهضبفـٖج يب ٖؤٖد ذهم ظراضج، ّهنً ال  (65)

ّٖسد ؿٌدُى يب ٖيٌؾ ذهم ؿٌد تضد ضرّػ ضرنج 
. ٌؼر ا.اهـٌبً ؿٌدُى ّؿٌد تضد خظرفبح اهضرنبء

،  اهضرتٌٖٕ.348-345، ط1ر ،اهيِذةاهضٖرازٔ، 
. 214، ط2ر ،يغٌٕ اهيضخبر

 اتً كدايج، .312، ط5ر ،اإلٌظبفاهيردأّ،  (66)
. 83، ط5ر ،اهيغٌٕ

، 7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾ اهنبشبٌٕ، .اهيراسؾ اهشبتلج (67)
. 83، ط5ر ،اهيغٌٕ اتً كدايج، .3555ط

أضد  اهخالف ؿٌد اهضٌفٖج فٕ إٌضبء اهخأسٖل، أيب هّ أكر (68)
اهضرٖنًٖ أً اهدًٖ يؤسل ّأٌنر اٗخر ظص إكرارٍ فٕ 

ؿوٓ أً ٖنًّ اٛكرار تخأسٖل نل )ٌظٖتَ تبٛسيبؽ 
أيب هّ نبً اٛكرار فٕ ٌظٖتَ فلػ فال ٖظص  (اهدًٖ

اهخأسٖل ؿٌد أتٕ ضٌٖفج ٌَٙ أكر تيب ال ٖيوم إٌضبؤٍ ّظص 
ّذهم ًٙ اهظبضتًٖ كبشب اٌٛضبء ؿوٓ . ؿٌد اهظبضتًٖ

 : اٌؼر.اهلرار ّهى ٖظص ُذا اهلٖبس ؿٌد أتٕ ضٌٖفج
. 504، 5ر ،ً اهضلبئقتٕضبضٖج اهضوتٕ يؾ ح

. 83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (69)
 اتً .3555، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (70)

. 83، ط5ر ،اهيغٌٕكدايج، 

 

 ،اهسوٖل يّاُة اهضػبة، .1645، ط5، راهيدٌّج( 71)
. 18، ط7ر

. 83، ط5ر ،اهيغٌٕاتً كدايج،  (72)
 .436، ط8ر ، خنيوج فخص اهلدٖركبغٕ زادٍ، (73)

 اهيردأّ، .436، ط8ر ،ضرش اهـٌبٖجاهتبترئٕ، 
. 312، ط5ر اإلٌظبف

. اهشبتلج اهيراسؾ( 74)
. 3555، ط7ر ،اهظٌبئؾ تدائؾاهنبشبٌٕ،  (75)
. 3555، ط7ر ،تدائؾ اهظٌبئؾاهنبشبٌٕ،  (76)
 . اهيرسؾ اهشبتق(77)


