العدد اخلامس

جملة البحوث األكادميية

يناير 6102

العربون يف الفقه اإلسالمي ( دراسة فقهية مقارنة مع القانون املدين )

أ .طاهر علي الشاوش  /جامعة مصراتة /كلية الدراسات اإلسالمية
املقدمة:

احلمد ﵁ رب العادلٌن  ،والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن ،وبعد :
فقد شرع هللا  البيع حلاجة الناس ،والتوسعة عليهم ،وكطريقة للوصول إىل حاجاهتم ،ولعل بعض
ىذه الطرق قد يكون مشروعا ،وبعضها اآلخر غًن مشروع ،وقد وضع اإلسالم شروطا عامة لعقد البيع
ولصحتو ،ووضع شروطا يف السلعة اليت تباع ،ووضع أحكاما عامة لكل من البائع وادلشرتي ولعملية
البيع نفسها.
ولعل من أبرز تلك البيوع اليت اتسعت دائرهتا ( بيع العربون ) ،وىو وثيقة ارتباط بٌن طرفٌن ،وقد
اختلف فيو الفقهاء قدديا وحديثا ،وكثر التعامل بو يف الوقت احلاضر ،يف أغلب التعامالت التجارية؛
لذلك سأحاول يف ىذا البحث ادلختصر ،أن أسلط الضوء على ىذا البيع ،وأبٌن آراء الفقهاء فيو،
وأدلتهم ،ومناقشة األدلة ،والراجح منها ،وحكم العربون يف القانون ادلدين.
وقد جاء ىذا البحث حتت عنوان :بيع العربون يف الفقو اإلسالمي ،دراسة فقهية مقارنة مع القانون
ادلدين ،وقد سلكت فيو ادلنهج التكاملي ،الشامل للعرض والبحث واالستقراء والتوصيف واالستدالل،
وكل ذلك اقتضى أن يقسم البحث إىل أربعة مباحث.
ادلبحث األول :تعريف العربون.
ادلبحث الثاين :حكم العربون.
ادلبحث الثالث :ادلناقشة والرتجيح.
ادلبحث الرابع :العربون يف القانون ادلدين.
وهللا أسأل التوفيق والسداد ،إنو ويل ذلك والقادر عليو.
ادلبحث األول :تعـريف العـربون:
املطلب األول :تعريفو يف اللغة :العربون بفتحتٌن كحلزون ،وعربون وأربون بضم األول وتسكٌن الثاين

على وزن عصفور ،وعرابن وأرابن على وزن قرابن.
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وقال األصمعي :العربون أعجمي معرب ،عربنو أي أعطاه ذلك ،ويقال :أعرب يف بيعو أي أعطى
العربون(.)1
ومسي العربون هبذا االسم ألن فيو إعرااب لعقد البيع ،مبعىن اإلصالح وإزالة الفساد ،لئال ديلكو غًنه
ابشرتائو(.)2
املطلب الثاين :تعريفو يف االصطالح ،عرف بتعريفات كثًنة،

فقد عرفو اإلمام مالك بقولو ((:أن يشرتي الرجل العبد أو الوليدة أو يتكارى الدابة مث يقول للذي
اشرتى منو أو تكارى منو :أعطيك دينارا أو درمها أو أكثر أو أقل على أنين إن أخذت السلعة أو
ركبت ما تكاريت منك فالذي أعطيك ىو من مثن السلعة أو من كراء الدابة ،وإن تركت ابتياع السلعة
أو كراء الدابة فما أعطيتك لك ابطل بغًن شيء)) (.)3
وقيلهو :أن يشرتي السلعة من غًنه ،ويدفع إليو دراىم ،على أنو إن أخذ السلعة فهي من الثمن ،وإال
رلاان(.)4
فهي للمدفوع إليو ً
وعرفو ابن قدامة (( :أن يشرتي السلعة فيدفع إىل البائع درمها أو غًنه على أنو إن أخذ السلعة احتسب
من الثمن وإن مل أيخذىا فذلك للبائع )) (.)5
وعرف أيضا :أن يشرتي السلعة فيدفع درمها أو دينارا على أنو إن أخذ السلعة كان ادلدفوع من الثمن،
وإن مل يدفع ورد السلعة مل يسرتجع ذلك ادلدفوع(.)6
ادلطلب الثالث :تعريفو عند فقهاء القانون.
عرفو السنهوري بقولو (( :عبارة عن مبلغ من ادلال يدفعو أحد ادلتعاقدين إىل اآلخر وقت التعاقد ،فإن
مت التعاقد حسب ادلبلغ ادلدفوع من مجلة ما ىو متفق عليو ،وإذا مل يتم التعاقد خسر من عدل قيمة
العربون)) (.)7
) )1ينظر ادلصباح ادلنًن مادة عرب ( ،)400/2ولسان العرب مادة عربن (.)284/13
) )2ينظر النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثًن (.)202/3
) )3ادلنتقى شرح ادلوطأ (.)158/4
) )4الشرح الكبًن ( ،)58 /4حتفة ا﵀تاج ( ،)322 /4روضة الطالبٌن ( ،)61 /3كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)195 /3
) )5ادلغين (.)256/4
) )6تذكرة الفقهاء (.)174/12
) )7الوسيط يف شرح القانون ادلدين (.)259/1
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وعرفو األستاذ خليل عرفة أبنو (( :ادلبلغ الذي يدفعو أحد ادلتعاقدين اآلخر وقت إبرام العقد يكون
الغرض منو إما جعل العقد ادلربم بينهما عقدا هنائيا ،وإما إعطاء احلق لكل واحد منهما يف إمضاء
العقد أو نقضو )) (.)1
وديكن أن نستخلص شلا سبق التعريف التايل ،فنقول :مبلغ من ادلال يُدفع من قِبَل ادلشرتي أو ادلستأجر
ِ
ادلؤجر قبل إبرام العقد أو أثنائو ،فإن مت العقد كان جزءا من الثمن ،وإال فهو للبائع أو
إىل البائع أو ّ
ِ
ادلؤجر.
ّ
املبحث الثاين :حكم العربون.
لقد اختلف العلماء قدديا وحديثا يف حكم العربون على قولٌن اثنٌن :قول ابجلواز ،وقول ابدلنع.
ادلطلب األول :اجمليزون وأدلتهم
قال بو مجهور احلنابلة يف الرواية ادلشهورة عنهم ،وبعض من الصحابة كعمر بن اخلطاب ،وانفع بن
احلارث ،وبعض من التابعٌن كزيد بن أسلم موىل عمر بن اخلطّاب،وابن سًنين ، ،وسعيد بن
ادلسيّب(.)2
وقد استدلوا على ذلك مبا يلي:
ّ
الصحة ،لقولو تعاىل ﴿:قُ ْل َم ْن َحَّرَم ِزينَةَ
احلل و ّ
استدل أصحاب ىذا القول أب ّن األصل يف ادلعامالت ّ
)
3
(
اّللِ الَِّيت أَخرج لِعِب ِادهِ والْطَّيِب ِ
ات ِم َن ِ
ك َماذَا أ ُِحلَّ َذلُْم قُ ْل أ ُِحلَّ لَ ُك ُم
الرْزِق﴾  ،وقولو تعاىل ﴿:يَ ْسأَلُونَ َ
ّ َ ْ َ َ َ َ َّ
ّ
()5
()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
يل ُزلََّرًما َعلَى طَاعم يَطْ َع ُموُ . ﴾...فهذه
ات﴾  ،وقولو تعاىل ﴿:قُل الَّ أَج ُد يف َما أ ُْوح َي إ ََّ
الطَّيِّبَ ُ
وجل أنّو جعل األرض ومجيع ما فيها لبين آدم منافع ،فهو دليل على
مجلة من اآلايت خيرب فيها هللا ّ
عز ّ

) )1ادلوجز يف شرح العقود ادلسماة عقود البيع وادلقايضة والتأمٌن (ص.)161:
) )2ادلغين البن قدامة ( ،)256/4اإلنصاف للمرداوي ( ،)354/4كشاف القناع للبهويت ( )195/3معامل السنن للخطايب
( ،)119/3السنن الكربى للبيهقي (.)342/5
) )3األعراف ( اآلية.) 32:
) )4ادلائدة ( اآلية.) 04:
) )5األنعام ( اآلية.) 145:

423

جملة البحوث األكادميية

العدد اخلامس

يناير 6102

حّت يقوم الدليل على النقل عن ىذا األصل ،وال فرق بٌن
أ ّن األصل يف األشياء ادلخلوقة اإلابحة ّ
احليواانت وغًنىا شلّا ينتفع ِهبا من غًن ضرر(.)1
ما رواه ابن أيب شيبة يف مصنفو (( :أنو _ ملسو هيلع هللا ىلص _ سئل عن بيع العرابن فأحلو))(.)2
ما روي أن انفعا اشرتى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية أبربعمائة إن رضيها أخذىا ،وإن كرىها
أعطى انفع صفوان بن أمية أربعمائة(.)3
ومن ادلعقولقالوا :إ ّن ذلك الثمن يف صفقة العرابن إّّنا استح ّقو البائع يف مقابل الزمن وأتخًن بيعو
وتفويت الفرصة على البائع(.)4
ادلطلب الثاين :ادلانعون وأدلتهم
وقال بو مجهور الفقهاء من احلنفية وادلالكية والشافعية ورواية عن اإلمام أمحد واحلسن البصري والليث
بن سعد(.)5
وقد استدلوا على ذلك مبا يلي:
قولو تعاىل﴿ :اي أَيـُّها الَّ ِذين آمنُواْ الَ َأتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بـيـنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارةً َعن تَـَر ٍ
اض ِّمن ُكم
َ َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
()7
﴾( )6وأخذ العربون من أكل أموال الناس ابلباطل .

) )1ينظر فتح القدير للشوكاين (.)60/1
) )2مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع واألقضية ابب العربون يف البيع ( ،)306/7تلخيص احلبًن (.)17/3
) ) 3البيهقي يف السنن الكربى كتاب البيوع ابب ما جاء يف بيع دور مكة وكرائها وجراين اإلرث فيها ( ،)342/5وضعفو،
وكذلك النووي يف اجملموع ( ،)335 / 9وابن حجر يف التلخيص ( ،)17 / 3والشوكاين يف نيل األوطار (.)153 / 5ومع ىذا
فإن الظاىر وهللا أعلم أن ىذا األثر شلا حيت ج بو ،خاصة أن عمرو بن دينار كان يفيت بو ،وحيتج بو ،وكذلك كان اإلمام أمحد حيتج
بو ،فذكره يف معرض االستدالل على جواز بيع العربون كما نقلو عنو ابنا قدامة يف ادلغين والشرح الكبًن ( )59 / 4قاال :قال
األثرم :قلت ألمحد :تذىب إليو ؟ قال :أي شيء أقول؟ ىذا عمر  -هنع هللا يضر  ،-وذكر األثرم ىذا احلديث إبسناده.
) )4ادلغين البن قدامة (.)256/4
) )5ادلبسوط للسرخسي ( ،)26/4بداية اجملتهد ( ،)61/2التمهيد البن عبد الرب ( ،)178/24مغين ا﵀تاج للشربيين (،)39/2
( ،)39/2روضة الطالبٌن ( ،)397/3ادلبدع ( ،)59/4إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ( ،)430/3نيل األوطار للشوكاين
(.)183/5
) )6النساء ( اآلية.) 29:
) )7ينظر اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)150/5
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عن عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده قال (( :هنى النيب _ ملسو هيلع هللا ىلص _ عن بيع العرابن )) (.)1
الشتمالو على شرطٌن فاسدين ،وىو كون ما دفعو إليو يكون رلاان إن اختار ترك السلعة ،وأيضا شرط
الرد على البائع إذا مل يقع منو الرضا ابلبيع(.)2
أن العربون بيع غرر وسلاطرة ،وأكل للمال ابلباطل بغًن عوض وال ىبة وذلك ابطل ابإلمجاع(.)3
ادلبحث الثالث :مناقشة األدلة والرتجيح:
ادلطلب األول :مناقشة األدلة
ديكن مناقشة أدلة الفريق األول مبا يلي:
أن احلديث ادلستدل بو حبل بيع العربون ضعيف مع إرسالو(.)4
حديث انفع مرسل ،كما يف إسناده إبراىيم بن أيب حيٍن وىو ضعيف(.)5
قولكم :إن الثمن يف صفقة العرابن يف مقابل الزمن والتأخًن ال يصح؛ ألنّو لو كان عوضا عن ذلك دلا
جاز جعلو من الثمن يف حال الشراء ،كما أ ّن االنتظار ابلبيع ال ِتوز ادلعاوضة عنو ،ولو جاز لوجب
أن يكون معلوم ادلقدار كاإلجارة(.)6
و ديكن مناقشة أدلة الفريق الثاين مبا يلي:
أن االستدالل ابآلية غًن مسلم؛ فهي دليل عل أ ّن الباطل يف ادلعامالت ال جيوز وليس فيها تعيٌن
الباطل،كما أ ّن االستدالل على أ ّن بيع العربون من أكل ادلال ابلباطل يدفعو االستثناء ادلذكور يف ََتام
) ) 1رواه اإلمام مالك يف ادلوطأ كتاب البيوع ابب ما جاء يف بيع العرابن ( ،)609/2وابن ماجو كتاب التجارات ابب بيع العربون
( ،)738/2وقال ابن حجر :فيو راو مل يسم ،وضعفو ( ،التلخيص احلبًن (.) )17/3
) )2نيل األوطار للشوكاين (.)137/5
) )3اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب (.)150/2
) )4تلخيص احلبًن البن حجر (.)17/3
) )5نيل األوطار للشوكاين ( ،)162/5تلخيص احلبًن البن حجر ( ،)17/3صحيح البخاري كتاب اخلصومات ابب الربط
واحلبس يف احلرم (.)91/3
) )6ادلغين البن قدامة (.)256/4
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اآلية نفسها وىي قولو﴿ :إِالَّ أَن تَ ُكو َن ِِتَ َارًة َعن تَـَر ٍ
اض ِّمن ُك ْم﴾ .قال ابن القيم:فأابح التجارة اليت
تراضى هبا ادلتبايعان ،فإذا تراضيا على شرط ال خيالف حكم هللا جاز ذلما ذلك(.)1
أن حديث عمرو بن شعيب ضعيف وال يصلح لالحتجاج بو(.)2
ونوفش الدليل الثالث :أبن العربون مل يكن شرطا بدون عوض ،وىو كذلك ليس من اخليار اجملهول،
ألن ادلشرتي يذكر مدة زلددة وإذا مل يرجع خالذلا بطل البيع ومت اخليار وأخذ البائع العربون(.)3
اضحا؛ فادلبيع معلوم ،والثمن
منع العربون ألجل الغرر ليس مسلما؛ ألن الغرر يف بيع العربون ليس و ً
معلوم ،والقدرة على التسليم قائمة(.)4
ادلطلب الثاين :الرتجيح:
من خالل ما مت عرضو من أدلة الفريقٌن ومناقشتها يتبٌن _ وهللا أعلم _ رجحان القول اجمليز لبيع
العربون ،وذلك دلا يلي:
أن حديث عمرو بن شعيب عن أبيو عن جده ضعيف وال يصلح لالحتجاج كما ذكران سابقا.
أن التعامل ابلعربون فيو غلق الباب أمام التنازعات اليت رمبا قد حتدث بٌن ادلتعاقدين ،ال سيما يف
عقدي اإلجارة واالستصناع ،ويعترب من ابب سد الذرائع _ اليت اعتربىا الشارع _ خصوصا يف ىذا
الزمن الذي فسدت فيو كثًن من الذمم.
ذكر ابن قيم اجلوزية رأي اإلمام أمحد وأظهر ميلو إليو  ،واعترب أن الشرط ال يكون مفسدا للعقد  ،إال
إذا خالف حكم هللا،وأن االلتزام ابلشروط كااللتزام ابلنذر ،والنذر ال يبطل منو إال ما خالف حكم هللا
وكتابو ،بل الشروط يف حقوق العباد أوسع من النذر يف حق هللا ،وااللتزام بو أويف من االلتزام ابلنذر،
فالشرط اجلائز مبنزلة العقد بل ىو عقد وعهد ،وقد قال هللا تعاىل :اي أيها الذين آمنوا أوفوا
ابلعقود ،)5(وقال :وادلوفون بعهدىم إذا عاىدوا .)7()6(
) )1أحكام القرآن البن العريب ( ،)97/1إعالم ادلوقعٌن البن القيم (.)349/1
) )2شرح الزرقاين على موطأ مالك ( ،)188/4وقال النووي يف اجملموع ( )334/9ضعيف.
) )3ينظر بداية اجملتهد البن رشد ( ،)161/2والشرح الكبًن البن قدمة ( ،)59/3ومصادر احلق للسنهوري (.)101/2
) )4ينظر مصادراحلقللسنهوري(.)101/2
) )5ادلائدة ( اآلية.) 1 :
) )6البقرة ( اآلية.) 177 :
) )7إعالم ادلوقعٌن البن القيم (.)430/3
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أصبحت طريقة البيع ابلعربون يف عهدان احلاضر أساس االرتباط والتعامل التجاري الذي يتضمن التعهد
بتعويض ضرر الغًن عن التعطيل واالنتظار ،وتعتمدىا قوانٌن التجارة وأعرافها ،واألصل يف العقد
والشروط احلِل ويسمى ضمان التعويض عن التعطيل واالنتظار يف الفقو القانوين.
أجازرلمع الفقو اإلسالميبيع العربون إذا قُيدت فرتة االنتظار بزمن زلدود ،وحيتسب العربون جزءًا
منالثمن إذا مت الشراء ،ويكون من حق البائع إذا عدل ادلشرتي عن الشراء(.)1
ادلبحث الرابع :العربون يف القانون ادلدين:
سبقت اإلشارة إىل تعريف العربون يف اصطالح القانونيٌن ،وىنا سنتطرق إىل بيان حكمو عندىم،
وعلى ما نصت عليو بعض القوانٌن الوضعية يف موادىا اليت تناولت فيها موضوع العربون ،وعند النظر
يف كالم القانونيٌن صلد أن ذلم اعتبارين سلتلفٌن يف ىذه العقود ،وذلك كما يلي:
االعتبار األول :القوانٌن اليت أخذت بداللة البت والـتأكيد:
إن التشريعات اليت أخذت بداللة أتكيد الفعل مثل التشريع التونسي والعراقي وكذلك ادلغريب،
ادلغريب ،اعتربت العربون تنفيذا جزئيا اللتزامات ادلتعاقدين ،وال حيق ألي طرف منهما العدول عن
العقد ،فإن امتنع أحد األطراف عن التنفيذ فيحق للطرف اآلخر التمسك بعدم التنفيذ ،أو ادلطالبة
ابلتنفيذ العيين ،أو الفسخ ،وىذا ابإلضافة إىل التعويض ادلتفق عليو مسبقا من غًن العربون والذي قد
يزيد أو ينقص عن مقدار العربون(.)4
االعتبار الثاين :القوانٌن اليت أخذت بداللة العدول:
إن بعض التشريعات قد أخذت بداللة العدول كالقانون الفرنسي واجلزائري واللييب وادلصري
والسوري واألردين ،وذلك كالنحو التايل:
()2

) )1الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي ( )3435 /5قرارات رلمع الفقو اإلسالمي يف دورتو الثامنة.
) )2ينظر ادلادة ( )303من قانون االلتزامات التونسي.
) )3ينظر ادلادة ( )92من القانون ادلدين العراقي.
) )4النظرية العامة لاللتزام لتوفيق فرج (.)20/2
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نص القانون ادلدين اللييب يف مادتو ( )103وادلصري يف مادتو ( )1030على أن دفع العربون وقت
إبرام العقد يفيد أن لكل من ادلتعاقدين احلق يف العدول عنو إال إذا قضى االتفاق بغًن ذلك ،فإذا عدل
من دفع العربون فقده  ،وإذا عدل من قبضة رد ضعفو ،ىذا ولو مل يرتتب على العدول أي ضرر(.)1
ونص القانون السوري يف مادتو ( )104برأي احلنابلة يف بيع العربون  ،وأصبحت طريقتو يف عصران
احلاضر أساسا لالرتباط يف الت عامل التجاري الذي يتضمن التعهد بتعويض ضرر الغًن عن التعطل
واالنتظار(.)2
ونص القانون ادلدين اجلزائري يف مادتو ( )72على أن دفع العربون وقت إبرام العقد دينح لكل من
ادلتعاقدين احلق يف العدول عنو خالل ادلدة ادلتفق عليها.
ويالحظ شلا سبق أن القانون يتوافق مع قول احلنابلة إذا عدل عنو من دفعو ،وأما لو عدل البائع
أو ادلستأجر فيختلفان من حيث إن أىل القانون يوجبون عليو رد ضعف ما قبضو ،واحلنابلة رده كما
ىو فقط(.)3

) )1الوسيط يف شرح القانون ادلدين للسنهوري (ص.)86:
) )2الفقو اإلسالمي وأدلتو للزحيلي (.)3061/4
) )3فقو ادلعامالت للفقي (ص.)218:
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اخلامتة
من خالل الدراسة السابقة ديكن أن خنلص إىل النتائج التالية:
 ادلراد ببيع العربون:دفع ادلشرتي مبلغًا من ادلال إىل البائع ،على أنو إن أخذ السلعة ،احتسب ادلبلغمن الثمن ،وإن تركها فادلبلغ للبائع ،وجيري رلرى البيع اإلجارة؛ ألهنا بيع ادلنافع.
 جيوز بيع العربون إذا قيدت فرتة االنتظار بزمن زلدود،وحيتسب العربون جزءًا من الثمن إذا متالشراء ،ويكون من حق البائع إذا عدل ادلشرتي عن الشراء ،وىذا ىو الراجح وهللا أعلم.
 يتفق القانون ادلدين مع قول الفقهاء اجملوزين للعربون ،أبن من دفع العربون فقده إذا حصل منونكول ،وال يتفقون معهم برد ضعفو إذ كان النكول من جهة البائع.
 -جيب حتديد مدة خيار للطرفٌن تفاداي لوقوع الضرر والشحناء بٌن ادلتعاقدين.
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مصادر البحث
-

-

-

-

القرآن الكرمي ،رواية حفص.
أحكام القرآن ،أليب بكر بن العريب ،حتقيق علي دمحم البجاوي ،دار الفكر ،د.ت.
إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن ،دمحم بن أيب بكر ،ابن قيم اجلوزية ،ت751ه ،دراسة وحتقيقطو
عبد الرؤوف سعد ،مكتبة الكليات األزىرية ،مصر ،القاىرة1388 ،ىـ1968 ،م.
اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف ،عالء الدين علي بن سليمان ادلرداوي ،دار إحياء الرتاث
العريب ،بًنوت.
بداية اجملتهد وهناية ادلقتصد ،أبو الوليد دمحم بن أمحد بن دمحم بن أمحد بن رشد القرطيب الشهًن اببن
رشد احلفيد ت(595ىـ) ،مطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر ،ط 1395 ،4ىـ،
1975م.
حتفة ا﵀تاج إىل أدلة ادلنهاج على ترتيب ادلنهاج للنووي ،البن ادللقن سراج الدين أيب حفص عمر
بن علي بن أمحد الشافعي ادلصري ،حتقيق عبد هللا بن سعاف اللحياين ،دار حراء ،مكة ادلكرمة،
ط 1406 ،1ىـ.
تذكرة الفقهاء ،احلسن بن يوسف العالمة احللي ،حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط ،1
1414ىـ.
تلخيص احلبًن يف أحاديث الرافعي الكبًن ،أمحد بن علي بن حجر العسقالين ،حتقيق عبد هللا
ىاشم اليماين ادلدين ،ادلدينة ادلنورة1384 ،ىـ.
التمهيد دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب النمري ،وزارة
عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية ،ادلغرب،حتقيق مصطفى بن أمحد العلوي،دمحم عبد الكبًن
البكري1387 ،ىـ.
اجلامع ألحكام القرآن ،أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي ،مشس
الدين القرطيب ،ت  671ه ،حتقيق ىشام مسًن البخاري ،دار عامل الكتب ،الرايض ،ادلملكة
العربية السعودية 1423 ،ىـ 2003 ،م.
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اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو ،دمحم بن إمساعيل بن إبراىيم
بن ادلغًنة البخاري ،أبو عبد هللا ،حتقيق دمحم زىًن بن انصر الناصر ،دار طوق النجاة ،ط ،1
1422ىـ.
روضة الطالبٌن ،أليب زكراي حيٍن بن شرف النووي الدمشقي ،دار الكتب العلمية ،بًنوت ،لبنان،
ط 1412 ،1ىـ1992 ،م.
السنن الكربى ،احلافظ أمحد بن احلسٌن بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي ،حتقيق  :دمحم عبد
القادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة ادلكرمة1414 ،ىـ.1994 ،
سنن ابن ماجو ،دمحم بن يزيد ،أبو عبدهللا القزويين ،حتقيق دمحم فؤاد عبد الباقي ،دار الفكر،
بًنوت.
شرح الزرقاين على موطأ اإلمام مالك ،دمحم بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين ،ت  ،1122دار
الكتب العلمية ،بًنوت.
الشرح الكبًن ،أليب الربكات سيدي أمحد الدردير ،حتقيق دمحم عليش ،دار الفكر ،بًنوت ،ط ،1
د.ت.
الشرحالكبًن،لشمسالدينأبيالفرجعبدالرمحنبنمحمدبنأمحدبنقدامةادلقدسي،دارالفكرالعريب،
بًنوت،لبنان.
الفقو اإلسالمي وأدلتو ،وىبة الزحيلي ،دار الفكر ،دمشق1997 ،م.
قانون االلتزامات التونسي ادلادة (.)303
القانون ادلدين األردين ادلادة (.)107
القانون ادلدين اجلزائري ادلادة (.)72
القانون ادلدين السوري ادلادة (.)104
القانون ادلدين العراقي ادلادة (.)92
القانون ادلدين اللييب ادلادة (.)103
القانون ادلدين ادلصري ادلادة (.)103
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،دلنصور بن يونس بن إدريس البهويت ،حتقيق مصيلحي مصطفى
ىالل ،دار الفكر ،لبنان ،بًنوت ،ط 1402 ،1ىـ.
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لساانلعرب،دمحمبنمكرمبنمنظوراألفريقيادلصري ادلشهور اببن منظور،دارصادر،بًنوت ،ط  ،2عام
1400م.
ادلبدع يف شرح ادلقنع ،إبراىيم بن دمحم بن مفلح ،ادلكتب اإلسالمي ،بًنوت1400 ،ىـ.
ادلبسوط ،مشس الدين دمحم بن أيب سهل السرخسي ،دار ادلعرفة ،لبنان ،بًنوت ،ط 1421 ،1ىـ،
2000م.
اجملموع شرح ادلهذب ،زلي الدين بن شرف النووي ،دار الفكر.
مسند اإلمام أمحد ،حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرون ،مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،2ىـ،
1999م.
مصادر احلق يف الفقو اإلسالمي ،عبد الرزاق السنهوري ،ادلكتبة السلفية ،ادلدينة ادلنورة ،السعودية،
ط 1967 ،3م.
ادلصباح ادلنًن يف غريب الشرح الكبًن ،أمحد بن دمحم بن علي ادلقري الرافعي ،ادلكتبة العلمية،
بًنوت ،لبنان ،عام 1398ىـ1988 ،م.
ُمصنف ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة العبسي الكويف ت  235ىـ ،حتقيق
دمحم عوامة.
معامل السنن شرح سنن أيب داود ،محد بن دمحم اخلطايب البسيت ،دار الكتب العلمية ،بًنوت.
مغين ا﵀تاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،دمحم اخلطيب الشربيين ،دار الفكر ،بًنوت ،لبنان.
ادلغين ،دلوفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة ،حتقيق الدكتور عبد هللا تركي والدكتور عبد الفتاح
احللو ،ىجر للطباعة والنشر ،القاىرة ،مصر ،ط 1412 ،2ىـ.
ادلنتقى شرح ادلوطأ ،القاضي أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي األندلسي ،مطبعة السعادة،
مصر ،ط  1332 ،1ىـ.
ادلوجز يف شرح العقود ادلسماة عقود البيع وادلقايضة والتأمٌن ،دراسة مقارنة يف القانون ادلصري
واللبناين ،رمضان أبو السعود ،الدار اجلامعية للطباعة والنشر ،بًنوت.1994 ،
موطأ اإلمام مالك ،مالك بن أنس أبو عبدهللا األصبحي ،رواية حيٍن الليثي ،حتقيق  :دمحم فؤاد عبد
الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،مصر.
النظرية العامة لاللتزام ،توفيق حسن فرج1985 ،ىـ.
443

جملة البحوث األكادميية

-

العدد اخلامس

يناير 6102

نظرية العقد ،مقارنة بٌن القوانٌن العربية والشريعة اإلسالمية ،دار الكتاب احلديث ،القاىرة ،د.ت.
النهاية يف غريب احلديث واألثر ،رلد الدين ادلبارك بن دمحم اجلزري ،ابن األثًن ،دار الفكر ،بًنوت.
نيل األوطار شرح منتقى األخبار ،دمحم بن علي الشوكاين ،دار زمزم ،الرايض ،ط 1413 ،1ىـ.
الوسيط يف شرح القانون ادلدين ،عبد الرزاق السنهوري ،دار إحياء الرتاث العريب ،بًنوت ،د.ت.
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