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اجلامع ألحكام القرآن،مصدر سابق : ، القرطيب)483/ 1(، ) بريوت(، دار الفكر،)د، ت(أحكام القرآن، ط : اجلصاص)   4(
، ) اجلزائر(، املؤسسة الوطنية للكتاب) تونس(،الدار التونسية) د، ت(التحرير و التنوير ، ط: ، ابن عاشور) 3/377(
) األزهر (، دار البيان العريب )م2003هـ 1424(قاته املعاصرة ، ط بيع الدين أحكامه و تطبي:خالد حممد تربان) 3/99(

، مع التنبيه إىل أن كتابة الدين و توثيقه مندوب إليها و ليست بواجبة عند 28، ص ، )بريوت (  العلميةدار الكتب 
بيان يف تفسري القرآن، ط جامع ال: الطربي.  ابن جرير الطربي و ابن حزم الظاهري إىل وجوب كتابته=مجهورالفقهاء و ذهب 

:  :، القرطيب)1/483(رآن مصدر سابق أحكام الق: ، اجلصاص)3/77(، ) بريوت(، دار الفكر،)م1978هـ1398(
  ).3/383(  )بريوت(،  العريب التراث إحياء دار،)م1985 ـه 1405 (اجلامع ألحكام القرآن،ط

  ).1/137(، ) بريوت( دار الكتب العلمية، ) هـ1400(عبد الغين عبد اخلالق، ط :تأحكام القرآن،: الشافعي )5(

احملرر :  ابن عطية، ) 1/483(أحكام القرآن، مصدر سابق : ، اجلصاص)1/337(أحكام القرآن ، مصدر سابق: الشافعي)6(
  ).1/378(، )م1993هـ1413(  1عبد السالم عبد الشافعي حممد،ط: الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ت

، دار الفكر ، )د، ت(التفسري الكبريط : بتصرف يسري،  الرازي، فخرالدين)  3/76(مع البيان ، مصدر سابق جا: الطربي) 7(
  .117، ص 4مج

، رشيد )1/417) (بريوت(، دار ابن حزم ، )م2006هـ1427( 1طه علي بوسريح،  ط: أحكام القرآن، ت: بن الفرسا)8(
  ).3/120) (القاهرة(ار، ، دار املن)م1947هـ1366( 2تفسري املنار،  ط: رضا

  .11النساء، اآلية   سورة)  9(
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: ابن عاشور) 3/124(مصدر سابق ، اجلامع ألحكام القرآن: ، القرطيب )1/247(أحكام القرآن، مصدر سابق : ابن العريب)10(
عاصرة يف الفقه التصرف يف الديون و تطبيقاته امل:  : ، خالد حممد حسني إبراهيم)4/261(التحرير و التنوير، مرجع سابق 
  .59، ص )اإلسكندرية ( ، دار اجلامعة اجلديدة ، )م 2006( اإلسالمي و القانون الوضعي،ط 

: االستقراض و أداء الديون و احلجر و التفليس باب : يف اجلامع الصحيح واللفظ له،كتاب: متفق عليه،  أخرجه البخاري )11(
فتح الباري شرح صحيح البخاري،  ط : ،  ابن حجر2386: حبضرته،  برقم من اشترى بالدين و ليس عنده مثنه،  أو ليس 

الرهن و : يف صحيحه ، كتاب املساقاة،  باب : ، مسلم )5/68() دمشق(، دار الفيحاء، ) الرياض(جديدة،  دار السالم 
  ).3/1226(  1603: جوازه يف احلضر و السفر برقم 

  ).5/264(، مصطفى البايب احلليب ) د ت(، األخيار سيد أحاديث من خباراأل منتقى األوطار شرح نيل ،: الشوكاين)12(
من أخذ أموال يريد : االستقراض و أداء الديون و احلجر و التفليس، باب: يف اجلامع الصحيح، كتاب: أخرجه البخاري )13(

  ).5/68(فتح الباري ، مصدر سابق :،ابن حجر2386أداء ها أو إتالفها ،رقم 

 البايب مصطفى مكتبة ،)م1960هـ1379( 4، طاألحكام أدلة من املرام بلوغ السالم،شرح سبل: ،األمريالصنعاين)14(

  )3/50( احلليب
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)15(كْرمجل خيار،  و ناقة خيار أي خمتار    و : خيارا. بفتح الباء و سكون الكاف من اإلبل مبرتلة الغالم من اإلنسان: "الب
 ، )م1930هـ 1349(،  1 طشرح النووي على مسلم ، : النووي". هو من دخل يف السابعة من عمره: الرباعي  و   خمتارة
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"f'$ �:?C'�� �'����� �:8@�� 6�k8P�� D v?
'�� 0$ Kd� D `�a �4"�� W�?3 �mm {0:� ��� "{f|:y/ "{:

y/ x�?u'{$��%?¬Pu�x�"�� x�?¬E��nn   m25b n  

�#@E 8."ª �:[� 0$ !������ W(��� %?P�����P� L� ¨8i��: �"� ��� � W�"]C� �� 8$HE
��: �%?P��"� k"E?�"� � �="(5� k�8M� IA� 0$ �W��� �� k8�� J�P� "$ c.� 0:���� %?P� `� �

� )"� �-"�"	�� 0$ � W��� �� J�P� "$ `� �� k�8�� "$� = '��� �"AP��� �"@����� �"A
��
`�a WCM/m�26bn  

4"�� !"3 W(/ !?X �'� 0:���� k"E� �A$��7� ��:8,�� VC(�/ "#� mm x��|%Yu� 6y/ ��¬�u8u$xH{: {W��� �6~5
{f��.y/ �y�~5 �-"{�"{$y\�"nnm27 n �/ k�%\"�  ��5 /�� �E k8�� �$a Li,: "$ L� c. ��"$\��� k�8�7�

�6"��7� �� �C(�?�� -"�"$\� IAt D �$"� �:["E��$ �"� Q��: "$ IAt "fAE LG�AEm�28b  n  

 ����� J�:��� g?(� �� !�� �Kd� T:%"X/ -k"( �:?C'�� �'��� 0$�ρ  ���/ �:����� ���
 �� !?�= 6/ �8�M\� ��?$ c�/ 0�E "f'� �f� N�� 8+"C@�� ��� g?� ��ρ !"3 mm � {�y���y/ �6~5

{� �Lu({= {-?u#{: �6y/ "{f�'{� uW��� �{f{� c����� ~8�+"{Cy@x�� {���{� ���C{� "{f�� uJ"yPx{: �6y/ �W��� {��'�� �g?u�| �� �0�:{% �W�Ay{�
�k"{9y3 uWy� uR{�{:�m nn29n �  �e"#�� 0$ -= X �PE �6?:��� k�%/ �� ��:8,�� TX B�"( 45�

� J�:�����?P�� WS8� L� `�a V�(� WA� =%"3 ?. 0  !"3 W� !?�=ρ mm � |L�]u: ���(�{?x�� |cy�

                                                 

  .1املائدة ، األية  سورة)25(

  ).6/32(اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق :القرطيب)26(

  .1سورة املائدة ، األية)27(

  ).5/70(فتح الباري، مصدر سابق :ابن حجر ، )5/256(اجلامع ألحكام القرآن، مصدر سابق :القرطيب)28(

 يف :باب  البيوع :، كتاب3342 :، برقمسننه يف : داود أبو،  )392/ 4(،  19513 :، برقم املسند يف :أمحد أخرجه)29(
، ) الرياض (  املعارف مكتبة،  والترهيب الترغيب ضعيف :،  ينظر"ضعيف:"، قال الشيخ األلباين)2/266( الدين يف التشديد

)1/282.(  
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uW{�{�?¬Pu�{� uW{S�8��m nn30n���(�?��� L	�� <���"� c�� bb �=�P�� �'�� �9�"� �(?�� 0$ �i��
m�31n  

W� ��?P� W'¡��  W�:"@M  �?� Le"#�� �i�� 0:���  6/ T:�)� %"E/ �PEm32bn  

  �� 0$ WA� B�2: "$� ="	G/ 0$ W� "$ "'#� �a5 0:���� �:��� �A#./ 8d�/ ��H��� � . �AC� ="
c�H: "$ "f#./ 0$ N����  

w  0$\� ���� �?®"� =?�,��m33� n  

 !?�8�� � . <S�/ �3� ρ�� !?�= 6/ 8$"� 0� �CP� 0�E ρ!"3mm � {���{� ��¬@{�¬���y/ �?¬�A�̄ u� y�
 �"{f�'�$y/�?¬�"y3 �{!"y3 °�W��� {!?u�{= "{: y±�{a "{${�� � u0�:����m nn34bn  

 T:�)� � fE�W� �
P: WAE � �� cf'��bbb �A¦ � W�/ �?P�$ 6"�� �6?:��"� Z��\� �E"G5
� W'$ ��+"G `� � -="q ��X "fA� B> "$ �5 Z��\�m�bbb35bn  

                                                 

 يف احلبس :باب، األحكام:، كتاب 2427 :يف سننه، برقم:  ماجه ابن، )4/222( ،17975 ، برقمسندامل يف: أمحد)30(
) 2/337( وغريه الدين يف احلبس يف :باب، األقضية :، كتاب3628 :يف سننه، برقم:  داود أبو ،)2/810( واملالزمة الدين

عبدالفتاح : ت،  اتىب من السنن :النسائي )7/316( 4689 :، برقمالغين مطل :، باب البيوع:ه ،كتابسنن يف:  النسائي، 
، مكتب املطبوعات اإلسالمية  ، )م 1986م  هـ 1406 (،  3 ط، غدة،األحاديث مذيلة بأحكام األلباين عليها  أيب
  ).5/259(إرواء الغليل ، مرجع سابق : وقد حسنه األلباين ) حلب(

  ).78/ 5 (فتح الباري ، مصدر سابق :ابن حجر)31(

  ).62 / 5 (فتح الباري ، مصدر سابق :،  ابن حجر)10/227(شرح مسلم، مصدر سابق:النووي)  32(

العدد  ) م1999 هـ1420( الرابعة عشر  السنة  ، البيان جملة، حبث منشور يف الدين أحكام من :احلماد محاد بن حسني)33(

  .14، ص137

   2420:السلسلة الصحيحة  برقم"  (صحيح:وقال األلباين،  )4/146( ، 17358 :يف املسند، برقم: أخرجه أمحد  )34(
  ).الرياض (، املعارف مكتبة، )م1991هـ1412( 1ط ) 5/546(

) بريوت(، مؤسسة الرسالة ، )م1994هـ1415( 1، ط  شعيب األرنؤوط: تشرح مشكل اآلثار، : الطحاوي )35(
)11/67.(  
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w ¨�G\� ¨"	� D �AC� ="�� 0:����  

 . Ld#��  !?�8�� ="M/ �3� � ��?� ��G5 � g � 0$ 0:��� WA�5 �%Y: "#AE -"AC��� Jρ  45
V�"3 �,+"� 0�E �±?���� ¨�G\� �� 0:���� �=?	Gmm ��y��
�� ��E ?u���{: {6"y� ���C�'�� �6y/ � ��uf���

���E �0�$ ỳ �� ua?u�y/{� �~8�CyPx�� �g�{ {� �0�$ ỳ �� ua?u�y/ �²�~5 ~�{�xH{#x�� {0�$ ỳ �� ua?u�y/{� �~!"�(���� ~<A��{#x�� ��{'
 ~�{8�i{#x��{�m36n  

 �L�+"y3 uWy� {!"yPyE �Vy�"y3 �°�W��� {!?u�{= "{: ~�{8�i{#x�� {0�$ u A��{���{� "{$ {8{dx�y/ "{$ mmb {!"y3 � {�~8y> �{a~5 {Lu(�8�� �6~5
{�y�GyHyE {�{�{�{� {g{ y@yE {«��{X nnm37bn  

 6/ ���"� �8{X� *PE"'�� -"�q 0$ 6"��
�� 6"�".� ���?�� ��G5� g @�� 45 �%Y: 0:���"E
 �f�"�
� Q¯�� �%Y: "$ L� 0� ���C:m38n��� ��?(� 0:s��� 0$ �a"����� *� {¥¬3"'� �

������������ Ja"�/ �PE �"f'$ ��� 6����� 0#E �0:s��� L+�?> W'$  A�u��� � �� 6\ L�E� 
³��+"(m �39n 

w 6�)� � �´��  

 �� !?�= 6"� �3�  � . � "':�X"$?#f$ 6"��7� L��  0:��� 65 ρ W+"�% D !?P: mm � c�5 �f��
 !"(8�� �C>� 0:��� IS� L¯C��� µ^�� �L�@��� �¡���� �6�)�� �´� 0$ `� a?�/� nn �PE

L�@��� �¡��� 45 6":%Y: 6�)�� �´"E �QA�� O��8� "#f'A� k"AM/ �A�"¢ 0$ a"����b  
       �/ 0$ �KC� �C�� 6/ VC�/ �PE �T:�)� B	�� W�C�/ "$ � .� I(8� �K	®� 1�8$\� g"C

 �6��X\� 45 6":%Y: L�@��� �¡��� 65 TAX �<A]q "�9:/ Z@���� ��?#´�� c��'�� QP�� 45
 µ^� 65 �� ��?#i��� L�",#� B
G 6"@$ ��"	C�� 6/� ��?#´� %8	� �A�� KG ���"E

�� W�"� /�f: � B32$ �+"G 6"C^"E 6�)�� �´� "#fA� B�2: L¯C��� �"¦ W�\ W��� 0@�� 
                                                 

 / 1(النهاية يف غريب احلديث واألثر، مصدر سابق       :ابن األثري". األمر الذي يأمثُ به اإلنسان أو هو اإلمث نفسه: "املأمث)36(
املَغرم كالغرم وهو الدين ويريد به ما استدين : وقيل. مصدر وضع موضع االسم ويرِيد به مغرم الذُّنوب واملَعاصي:" املغرم) 34

  ).669 /3 (النهاية يف غريب احلديث واألثر مصدر سابق  :ابن األثري" . فيما يكَرهه اللّه أو فيما يجوز مث عجز عن أدائه 

من استعاذ من الدين، :لتفليس، باب االستقراض وأداء الديون واحلجر وا:كتاب  يف اجلامع الصحيح،: أخرجه البخاري )37(
: املساجد ومواضع الصالة، باب: يف صحيحه، كتاب: ، مسلم ) 5/76(فتح الباري مصدر سابق : ، ابن حجر 239 :برقم

( ، دار إحياء التراث العريب، )د، ت(، طحممد فؤاد عبد الباقي: ، ت )1/412(، 589 :ما يستعاذ منه يف صالة، برقم
  ).بريوت

  .14 من أحكام الدين،  جملة البيان، مرجع سابق ، ص: بن محاد احلمادحسني )38(

  .)77/  5( فتح الباري، مصدر سابق :ابن حجر)39(
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 `� �� �6�)�� �´� W� «�]AE �J%="	: "��?�"� W� <C
: � �� �?®� D ¶A�:� W�"$� W��� 0$
 �PE WA� �(/ �/ "��AM Q��/ �a�E �±�´�� R"A9�� 0$ WA� WE?® W�"$ `�; ?fE LA¯C�� D 8$\�

="M/ �� ��?®� WA� ���2:� �?#´� W�$��ρ � O��2�� 45 0:���� IS *–  W��M �/–  *��
 D c�H: 0:���� 6/ "#� �!�\� �� c�"d�� B�2:� B�"i�� D 6"$���$ "#f�5 "³PX� �!"(8�� �C>

 �´�� L�@��� �¡�� �¡A�� B�"i��m�40n  

w  �8G[� �?: -"'�)� �="�G�  

 k"E?�� ��� W�A� D� 0:{% WA�� -"$ 0�m41  n W�?P�ρmm �{% u0:���� �~?�'{: {?u.� {-"$ �0{#yE ~6"'�:
 �="':�% � ��{$�?{: {Z�Ay�  �W��"'{�{X �0�$ u {GYu: �� ��� y±�{ yE uJ{k"9y3 �~?�'{: �� {-"$ �0{${� uW|A��{� "�yHE uJ{k"9y3 ��

��{.�=�%m bnn42n  

w  �:%"
�37� -"$�\� «��X�  

  �  -"�#�·� D 6?:��� D I�?���  �8."ª=",��� 65 �   �:%"
�3�  -"��8	S� "fA� B�2
 -�="#d��� ��'u: 6?:��� IA� -"P�q D I�?���� "f�="�� 6?:��� !���� �"�� 6\ ��A�"#�(�
 «��X\"� ³�8�H� 8d�/ "f�/ "#� c�#�·� §"���� D �APAPX �%":� �'� � "f��AC	� c.� "fAE �#¯S

W�?
X BC� 6"� 8$/ ?.� ��A$��7�� �A�"A���  � � � �L:?#��� D ��+"��� �� %"#���� ?.
  ¨?��� � �A�=�\�� �A@:8$\� ¨?��� D c�"$ L,E W'� �� ";  �="
�� 6?:% Q:=?� D I�?���

"9:/ �A�"���m43 � "PAPp � W�"]C� �� f� 0� 18�u: 0� "�8X �5 � . "$� � "�8�� WP]� J�A�?
W./ ��="¸ 4"�� W�?3 D�mm "{: {*�'�$�Y|$ �u�'¬� 6~5 "{�²8�� {0�$ {c�P{� "{$ x��u={a{� {W��� x�?¬P��� x�?u'{$� {0:� ��� "{f|:y/

                                                 

  .203حبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة، مرجع سابق ، ص:القره داغي )40(

  .14 ، مرجع سابق ،  صالبيان جملة ، الدين أحكام من :احلماد محاد بن حسني)41(

بغية الرائد يف :اهليثمي ، ضعيف وهو البيلماين بن الرمحن عبد بن حممد وفيه يف الكبري عمر ابن حديث من الطرباين رواه)42(
عبد :ت  ،)4/237 (   6656 :فيمن نوى أن ال يقضي دينه، برقم:البيوع ، باب:، كتاب الفوائد ومنبع الزوائد جممع حتقيق 

صحيح وضعيف اجلامع الصغري : ( ،  وصححه األلباين)بريوت( الفكر،  دار ، )م1994هـ1414(اهللا حممد درويش،ط
  ).بريوت(، املكتب اإلسالمي، )د، ت(ط 573 ، ص 5730 :، برقموزيادته

سامي   2/5/2009:،يوم الزيارةislamweb. Ne t  األزمة املالية بعني إسالمية:علي حميـي الدين القره داغي ) 43(
دار النهضة  ) م2008هـ1429(  1ضوابط اال قتصاد اإلسالمي يف معاجلة األزمات املالية العاملية،  ط : قنطنقجي مظهر 

  .42، ص ) دمشق(
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�x�{� y� ��¬@���{?�$y/ u&�u¹u= ��¬@yyE ��u��Cu� 6~5{� �W��?u�{={� �W��� {0²$ g�8{]�� x�?u�{axHyE x�?¬{�x�{� ���� 6~�yE �{� {6?u#
{6?u#yx�u�mnn44  

 8.�4�� ���	� 
����	� �
  

   18� c�[� D� 0:��� L	$ ��H�$  W'$ -= X � �A$��7� ��:8,�� W'� Vf� "$ 0#S 0$
c$��7� WP��� D W$"@X/� W��?�/ �  L	#��  

'�( 
 ��	� >�)�?�  

D "#� �i� L	�� �g8��� 6"��� ��0:����� �����"� ��E����� �:?���� bbLC)� L	��� 
JK>�bbb ³�?e g�89�� !?	#��� bbb� 0:���"� L	�� ¨"P�M� W'$� !?	; %��; L��m �45 n L	�"E

W��"e5� kc,�� ²�$ �� !�: �i�b  

 º�	q7� D�� J¹�%/ Q]��� "$ k"93 I'$m �46 n%�8��� �Ki� J¹�%/ Q]��� "$ KGH�  
= �m �47n�� �#�$ D LG�: � k"E?�� 0$ = � W�'$ 0#E � ��?'�� !"3 �"A'> 6"� ?��  L	w 

 �� W�=– �� KGH��� W� �"( �`�a Ki� �/ �W�"$ �CAi� �k�%\� 0$ "'@#�$ ZA� W'@�� "A'> 6"� ?��
!"P: �/ ��i�� L	$ 0$ v?
  � .� �6"@$7� 45 � � . LG�: �E k�%\� 0$ 0@#��� �i�"� %�8��

WAEm �bbb48 n.  

 L� 6/ L	�� D ������ � . m 0:���� L(/ !?X n k"E?�� 0� I'�$� 0$ ���: �E W(/ L� � �a�E
 �³�e"; ��")� J . D  �P�'�� D k "( �PE �m49 �  nL	�� � J¹"93 WA� Q]u��� "$ k"93 I'$ ?.

                                                 

  .279-  278سورة البقرة ، اآليتني )44(

    )بريوت(دار صادر،  ) د، ت(لسان العرب،  ط : ، ابن منظور642خمتار الصحاح، مصدر سابق ، ص :الرازي)45(
) 11 / 624.(  

  ).227 / 10( مصدر سابق،  مسلم صحيح شرح :النووي)46(

  ).3/61(، مصدر سابق السالم سبل :الصنعاين،  )4/586(فتح الباري، مصدر سابق، :ابن حجر)47(

  ).227 / 10( مصدر سابق،   مسلم صحيح شرح :النووي)48(

  ).66/ 5(،  ) بريوت(، دار الكتاب العريب ، )م 1983هـ1403( 3، ط  شرح املوطأ املنتقى :الباجي )49(
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?X ��� �	$ 6?@: "�5� ��	$ 6?:��� 0$ W(/ L� � "$ I'$ 6?@: �E IA� "$ KGH�� �W(/ !
 k"9P�� 0$ &"'�� �$"� WA� -8( "l$ W(� �� `�a D %"���� V3?�� 0� �P'�� ��b�  

�-.�/  
��	� 5�0.(
  

  QX Ki� L	$� Q» L	$  *�?� L	#� 6/ �¼  L	#� cX�	q�� �?f��� !�G 0$b  

 !�\� R?'�� �Q» L	�� �6"�=?q W��b  

4�\� �=?
�� �  

 c.� ��  ¨�8�� B	� ±2:� �8�?: ��X Lf£ W��E �W':{�� �k"E� �� � � �� 8���� 0:��� L	$
�8�A�� V3� 45 J="��5 B(�/ W�"]C� �� 6\ �W�P:"9$ �/ W�C�"	$ L�m50 n  

 4"�� !"PE �mm {6?u#y��{� ��u�'¬� 6~5 ��¬@�� �8�A{G x�?¬3��{
{� 6y/{� ��{8{��A{$ �y�~5 ½�{8��{'yE ��{8��u� �ua {6"y� 6~5{�  nn
m51 n��"')��  �A@�"��� �A�E",��� �A�')� 0$ k"fP��� =?ft B. $ � .�m52b  n � !"3

c�E",��w�� W�=w � ��/ 18���� �³"�"ª 6"@� W� G�Y$ -�"( ?� J�¡�� �"�� ZA� Wm �53 n
c�8��� 0� 8@� "�/ cS"P�� 65 L�w�� W�=w !"PE � . 0$ ���/ 45 B.a � � 6":��� 0@: � �a5

                                                 

  .324قضايا فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، مرجع سابق ، ص:نزيه محاد)50(

  .280سورة البقرة ، اآلية )51(

شرح منتهى اإلرادات ، : : ، البهويت)2/156(  الفكر دار، )د، ت (  ،  ط احملتاج مغين :الشربيين )52(
 444/ 3( ، مؤسسة الرسالة ناشرون) م2000هـ1421( 1عبد احملسن التركي، ط عبد اهللا بن :حتقيق

 )بريوت( ، دار الكتب العلمية )م1997هـ1417( 1زكريا عمريات،  ط: شرح خمتصر خليل، ضبط  :اخلرشي )
رة األوقاف وزا)م1982( 2إبراهيم زايد ، و آخرون،ط:املتدفق على حدائق األزهار،تاجلرار السيل: الشوكاين، ) 6/204(
 ، )د، ت( ط ، النووي أمني حممود: ، حتقيقالكتاب شرح يف اللباب :: ، الغنيمي) 227 /4 (،  )القاهرة (

  ). 1/169( ) بريوت(،  العريب الكتاب دار
دار الوفاء ،   )م2001هـ1422(  1رفعت فوزي عبد املطلب ، ط :، حتقيق األم:الشافعي)53(
  )املنصورة(
)3/206.(  
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= �m �59  n� W�\ �=� �$ ?.� � Ki� �/ W�"$ �CAi� k�%\� 0$ ³"'@#�$ ZA� W'@�� �³"A'> 6"� ?�
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  280سورة البقرة، اآلية  )54(

وينظر مثله ).6/46(، ) بريوت(، دار الكتب العلمية ، ) د، ت(عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي، ط  :ابن العريب )55(
  ).4/227(السيل اجلرار، مصدر سابق :عند الشوكاين 

  ).3/1191( 1556 :برقم، ينالد من الوضع استحباب :باب ،  املساقاة :، كتاب صحيحه يف: مسلم أخرجه)56(

) بريوت(، دار الكتب العلمية، ) د، ت( حامد الفقي، ط حممد: ت ،الشرعية السياسة يف احلكمية الطرق :ابن القيم)57(
  .63ص

  .332قضايافقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، مرجع سابق،ص : نزيه محاد)58(

  ).4/586( ، مصدر سابقالباري فتح: حجر بنا )59(

  .)227 / 10 (، مصدر سابق  مسلم صحيح شرح: النووي)60(
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�� W�=w �+"3� �{�� B�?e 6�E !?P: 6/ W� L� �� J¹�%/ W$�� =?��� �� B(�� QX �/ 0:

� W#
® ?�¸ "fA� =��P�� ¨?P)"� L	��� L	$ W�\ ���")"� ��5 W�E%/  W�?P�=ρ  mm � uLx	{$
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 �� ��")� 6�?�\ W$8i: "�� W:�: *� W�?d$� ��")� 45 W3�	�"� c���� LA	�� 0$ WAE "� �%8·�
 ="9X7� �  

"E?��� �:����� ��� 6?@: �PE ���?'�$ BA�"�/ Le"C�"� L	#� 6/ 45 �="M7� I$ R"'�$�"� "$5 k
c�[� QE� `�a �(?:�Q)� ¥�� %?]U �/ �:?����� !"#.7"� �/ ³"A��  

                                                 

   3006 :،برقماليسر أيب وقصة الطويل جابر حديث :باب،والرقائق الزهد :كتاب،صحيحه يف : مسلم أخرجه)61(
)4 /2301.(  

  .333حبوث فقهية معاصرة يف املال واالقتصاد، مرجع سابق، ص:نزيه محاد)62(

  ).173 / 8(مصدر سابق  ،ىاحملل :حزم بنا )63(

 ( ، املعارف دار) د،ت(ط  الشنقيطي حممود: ، حتقيقاألنام مصاحل يف األحكام قواعد: السالم عبدابن  )64( 
   ).25 / 2 ( )بريوت

  
،ابن ) 4/585(، 2287: احلوالة وهل يرجع يف احلوالة، برقم: احلوالة، باب:يف صحيحه،كتاب : أخرجه البخاري )65(

حترمي مطل الغين وصحة احلوالة : املساقاة،باب:يف صحيحه،كتاب : ومسلم  ، )4/585(فتح الباري،مصدر سابق :حجر
  ).1197 / 3 (، 1564 :واستحباب قبوهلا إذا أحيل على ملى ، برقم

املماطلة مظاهرها وأضرارها وأنواعها وأسباا يف الفقه اإلسالمي، حبث منشور يف جملة البحوث : عبد اهللا بن ناصرالسلمي()
  .293،  ص )79(، العدد )هـ1427(ة اإلسالمية  ، سن
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  .295ص املماطلة ، جملة البحوث اإلسالمية ، مرجع سابق، : السلمي )66( 

  188سورة البقرة،  اآلية)67(

  ).1/521) (املدينة املنورة(،  دار طيبة ، )م 1999هـ  1420( 2سامي بن حممد سالمة، ط : ،  ت: ابن كثري)68(
  .295ص مرجع سابق، ، جملة البحوث اإلسالمية ، املماطلة : السلمي )69(

  .سبق خترجيه،)70(

  ).4/59(، ) بريوت(، دار الفكر، )م1981هـ1401(املدخل، ط: ابن احلاج )71(
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(    2عبد الستار أيب غدة ، ط:فائق أمحد حممود، مراجعة:حتقيق املنثور ، :الزركشي ) 72(
دار ) هـ1417(القواعد الفقهية الكربى و ما تفرع عنها ط:، صاحل بن غامن السدالن   )1/82( )م1982هـ1402
  .120،ص) الرياض(بلنسية ، 

( ،  ذات السالسل، )م 1992هـ،  1412(  2املوسوعة الفقهية،  ط  : وزارة األوقاف الكويتية)73(
، )3/86(،  )بريوت ( ،  دار الفكر )م1968( املدخل الفقهي العام،  ط : :الزرقا  )21/110( ).الكويت

، ) بريوت(، منشورات احلليب احلقوقي) م1998( 2مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، ط: عبد الرزاق أمحد السنهوري
حبوث يف فقه : علي حميـي الدين القره داغي، 82ص مرجع سابق،التصرف يف الديون،  : خالد حممد حسني ،) 1/15(

  .205، ص ) بريوت(، دار البشائر )م2001هـ1422( 1املعامالت املالية املعاصرة، ط

 .82ص مرجع سابق ،  التصرف يف الديون، :، خالد حممد حسني) 1/15(،مرجع سابق  مصادر احلق: السنهوري)74(
، وزارة األوقاف 326،  ص )بريوت(، دار الكتب العلمية ،  )م1990هـ   1411( 1األشباه والنظائر، ط : السيوطي )75(

 ).18/202(الفقهية، مرجع سابق املوسوعة : الكويتية
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) 1/46( ،  مرجع سابقمصادر احلق : ، السنهوري)21/110( مرجع سابق املوسوعة الفقهية،: وزارة األوقاف الكويتية)76(
،  التصرف يف الديون :، خالد حممد حسني205،  ص  مرجع سابقحبوث يف فقه املعامالت املالية املعاصرة ،  :  ، القره داغي
  .88 – 87،  ص مرجع سابق

مايوجد مثله يف السوق بدون تفاوت يعتد به يف القيمةكالكيل واملوزون والعدديات املتقاربة مثل اجلوز والبيض، أما :"املثلي )77(

 :علي حيدر " .القيمي فهو ماال يوجد له مثل يف السوق أويوجد لكن مع التفاوت املعتد به يف  القيمة كاملثلي املخلوط بغريه

) بريوت ( ،  دار اجليل ، )م1991هـ، 1411(  1فهمي احلسيين،  ط: درر احلكام شرح جملة األحكام العدلية،  تعريب

)1/121.(  

هو الذي يقع العقد عليه يف مدة معلومة يستحق املستأجر نفعه يف مجيعها كرجل استؤجر خلدمة أو عمل ": األجري اخلاص)78(
  ).6/117( )بريوت( ،  دار الكتاب العريب، )م1973هـ 1393(ط خمتصر اخلرقي  املغين شرح: ابن قدامة" . يف بناء

: الفيومي" . هي أمانة تركت للحفظ: "، واصطالحا" دفعته له وديعة حيفظه: ماال أي) استودعته (  لغة من: "الوديعة)79(
  ).2/266(كام، مصدرسابق ، درراحل:،  علي حيدر)653 / 2(، )بريوت(، دار القلم )د، ت(املصباح املنري ، ط

  .88مرجع سابق ،  ص  التصرف يف الديون،  :خالد حممد حسني)80(
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،  دار )هـ1413(2حممود حممد الطناحي،  عبد الفتاح حممد احللو ط  : حتقيق طبقات الشافعية الكربى: ابن السبكي )81(
  ).21/111( مرجع سابق املوسوعة الفقهية : ، وزارة األوقاف الكويتية)10/232(ا  هجر

هـ 1411(ط ،)العاملكريية(الفتاوى اهلندية،: ، نظام الدين  )3/252(منتهى اإلرادات، مصدر سابق :البهويت )82(
د، (، طخليل خمتصر على الكبري الشرح علىته حاشي :الدسوقي  )1/544( )بريوت(، دار الفكر  )م1991

  .)21/111(املوسوعة الفقهية، مرجع سابق :، وزارة األوقاف الكويتية)3/223( )بريوت(، دار الفكر )ت

  .89، مرجع سابق ، ص التصرف يف الديون  :خالد حممد حسني،   )1/59(مصادراحلق، مرجع سابق :السنهوي)83(

  ) .1/98(درراحلكام،  مصدر سابق :علي حيدر )84(
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