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 بسم اهلل انسمحه انسحٍم
 

إِنَّ الْمُصَّدِّقِنيَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ 

وَأَقْرَضُىا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ 

 ( 81لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ )
 صدق اهلل العظيم             

            
 81: ديداحلسىرة                    



 

 
 إىل 

ُ
املسبً األول، صاحب املىهج انعظٍم، انري أوقر  اهلل

بً انبشسٌة فأخسجها مه انظهمات إىل انىىز ... إىل انري 
اسأل اهلل أن ٌكىن فسطً وشفٍعً عهى احلىض ...  

                                                                                                            انىبً حممد 
 انفضم بعد اهلل تعاىل يف وجىدي وتسبٍتً إىل 

ُ
مه نً

 وتعهٍمً..... واندي
انتً سهست انهٍايل ألجهً وأوا ال ادزي.... إىل إىل        

 مىبع اندفء يف حٍاتً. واندتً                                                                                            
 ، فكاوىا وعم األشقاء....اخىتً واختً انغانٍة إىل 

 حفظهم اهلل مجٍعا
انري كان وعم انسىد  استاذي دكتىز حممد سعدون اىل 

 بعد اهلل تعاىل اسال اهلل ان حيفظً وٌسعاي
 

 



 هذا البحث اهدي

 
 الشكز والعزفان

 وهي حك الٌعن الركس ، والل جزاء املعسوف الشكس ...

 فبعد شكس املىىل عز وجل املتفضل جبلیل الٌعن وعظن اجلزاء ...

 "  هشتاق ًاظن جنن "  الدكتىز اتمدم خبالص الشكس والتمدٌس اىل االستاذ

والري كاى لعلوه وفضله وحسي تىجٍهاته  ا البحثألشسافه على هر

وعىًه ، األثس امللوىس يف أى ٌظهس بصىزته الٌهائٍت ، فله هًٌ خالص 

 التمدٌس...الشكس و

ل هي ساعدًً ولدم يل العىى هي أساترتً الكسام، واخص 
ُ
كوا أشكس ك

 نبتىجٍهاته وًًاهد يالرٌاترة لسن علىم المسآى هٌهن بالركس اس

 0هًٌ كل الشكس والتمدٌس نالكثرية فله نالمٍوت وهصادزه



 احملخىياث

 الصفحة الموضوع
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 مقدمة :

أن مفيوم القرض في اإلسالم معناه القيام بدفع المال لمن ينتفع بو ، حيث أن 
مفيوم القرض في اإلسالم مختمف تمامًا ، و بشكل جوىري عن مفيوم القرض ذو 
الفائدة مثل قروض البنوك ، حيث يعني القرض في اإلسالم زيادة مبدأ التكافل 

عروف من قروض البنوك ذات والتماسك والمساعدة بين الناس خالفًا لما ىو م
الفائدة و المعروف عنيا تقديميا لمقروض سواء كانت تمك القروض ألشخاص أو 
لممؤسسات بشرط أن يتم سداد تمك القروض مضافًا إلييا نسبة من الفائدة أي أنو 
نما يكون ىدف تمك البنوك من  ال يتم رد مبمغ القرض كما ىو بقيمتو األساسية وا 

حقيق األرباح وبالتالي فأنو يعد ربا عالوة عمى أنو أحد أشكال تقديم القروض ىو ت
االستغالل السيئ لحاجة الشخص أو المؤسسات المقترضة لممال أما في رؤية 
الدين اإلسالمي لمقرض فيو يعني تقديم المساعدة إلى ذلك الشخص المحتاج 

لمقرض والتقرب بذلك العمل إلى اهلل عز وجل ، حيث يكون الربح فيو لمشخص ا
لممال من عند اهلل جل شأنو ، و من خالل الحصول عمى رضاه و نيل ذلك 
الشخص لمبركة في مالو ، حيث ال يجوز بشكل كمي في القرض اإلسالمي أن يقوم 
المقرض لممال باشتراط أن يقوم المقترض لممال برد قيمة القرض أي المال بزيادة 

و إال فإن ذلك يعد نوعًا و شكاًل من مالية معينة عن قيمتو األساسية و األصمية ، 
أشكال الربا المحرم في الدين اإلسالمي ، حيث كان الدين اإلسالمي شديد الحرص 
في التأكيد عمى عدم استغالل حاجة الشخص طالب القرض لكي يقوم المقرض 

من جانب طالب القرض   بزيادة مالو و أرباحو عمى حساب تمك الحاجة المالية
ض في الدين اإلسالمي يعني ذلك الفعل المعروف والمستحب لما ولذلك فان القر 

فيو من العمل عمى تفريج الحال عمى الشخص المسمم و قضاء حاجتو و ىو 



يترتب عميو األجر العظيم من اهلل عز وجل والقرض في اإلسالم ىو أحد أشكال 
لي فيو الصدقة ، حيث أنو ال يقوم بطمب القرض إال الشخص المحتاج لممال وبالتا

ومن تمك االىمية . أحد أشكال الخير الكثير والعمل الصالح تقربًا من اهلل عز وجل
كان بحثي بعنوان )القروض واثارىا في المجتمع( وفد قسمتو الة مقدمة ومبحثين 

 وخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المبحث االول

 تعريف القرض وااللفاظ ذات الصمة

 الشيء يقرضو: إذا قطعو.( : في المغة مصدر قرض 1القرض ) - 1

والقرض: اسم مصدر بمعنى اإلقراض. يقال: قرضت الشيء بالمقراض، والقرض: 
ما تعطيو اإلنسان من مالك لتقضاه، وكأنو شيء قد قطعتو من مالك، ويقال: إن 
فالنا وفالنا يتقارضان الثناء، إذا أثنى كل واحد منيما عمى صاحبو، وكأن معنى 

 ( .8أقرض صاحبو ثناء، كقرض المال )ىذا أن كل واحد منيما 

 ( .3وفي االصطالح: دفع مال إرفاقا لمن ينتفع بو ويرد بدلو )

__________ 

( بفتح القاف وكسرىا، وممن حكى الكسر ابن السكيت والجوىري وآخرون عن 1)
( 193حكاية الكسائي، )انظر الصحاح، والقاموس المحيط وتحرير ألفاظ التنبيو ص 

0 

قاييس المغة والصحاح لمجوىري، والقاموس المحيط والمغرب لممطرزي، ( معجم م2)
، 193، وتحرير ألفاظ التنبيو لمنووي، ط. دار القمم ص 247والزاىر لألزىري ص 
، 309/  1، والنظم المستعذب في شرح غريب الميذب 246والمطمع لمبعمي ص 
 ، ومفردات الراغب األصبياني.258/  4وبصائر ذوي التمييز 

، 796، ومرشد الحيران م 171/  4( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عميو 3)
/  3، وكشاف القناع 36/  5، وتحفة المحتاج 150/  2وكفاية الطالب الرباني 

298. 



قالوا: ويسمى نفس المال المدفوع عمى الوجو المذكور قرضا، والدافع لممال 
لذي يرده المقترض إلى مقرضا، واآلخذ: مقترضا ومستقرضا ويسمى المال ا

 المقرض عوضا عن القرض: بدل القرض، وأخذ المال عمى جية القرض: اقتراضا.

والقرض بيذا المعنى عند الفقياء ىو القرض الحقيقي، وقد تفرد الشافعية فجعموا 
لو قسيما سموه: القرض الحكمي، ووضعوا لو أحكاما تخصو، ومثموا لو باإلنفاق 

طعام الجائع، وكسوة العاري، إذا لم يكونا فقراء بنية عمى المقيط المحتاج، وا  
 القرض، وبمن أمر غيره بإعطاء مال لغرض اآلمر.

كإعطاء شاعر أو ظالم، أو إطعام فقير أو فداء أسير، وكبع ىذا وأنفقو عمى نفسك 
 (1بنية القرض )

 األلفاظ ذات الصمة:

 السمف: -أ 

واستسمف: أي استقرض ليرد مثمو من معاني السمف القرض. يقال تسمف  - 8
 عميو، وقد أسمفتو: أي أقرضتو، ويأتي السمف

 

__________ 

، ونياية المحتاج 14، 37/  5( انظر تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عميو 1)
 .111/  8، وأسنى المطالب 818/  1

 

 



 ( .1أيضا بمعنى السمم. يقال: سمف وأسمف بمعنى سمم وأسمم )

 القرض.والسمف أعم من 

 القراض: -ب 

وىو المضاربة، وىو أن يدفع الرجل إلى الرجل نقدا ليتجر بو عمى أن الربح  - 3
بينيما عمى ما يتشارطانو. قال األزىري: " وأصل القراض مشتق من القرض، وىو 
القطع، وذلك أن صاحب المال قطع لمعامل فيو قطعة من مالو، وقطع لو من الربح 

وخصت شركة المضاربة بالقراض؛ ألن لكل واحد منيما في فيو شيئا معموما. . . 
 ( .8الربح شيئا مقروضا، أي مقطوعا ال يتعداه )

 )ر: مضاربة( .

والصمة بينيما أن في كل منيما دفع المال إلى الغير، إال أنو في القرض عمى وجو 
 الضمان وفي القراض عمى وجو األمانة.

 مشروعية القرض:

 ( .3بالكتاب والسنة واإلجماع ) ثبتت مشروعية القرض - 1

 أما الكتاب، فباآليات الكثيرة التي تحث

__________ 

 .217، 148( الزاىر ص 1)

 .247( الزاىر لألزىري ص 2)

/  5، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني 215/  4( نياية المحتاج وحاشية الشبراممسي عميو 3)
36. 



يقرض اهلل قرضا حسنا فيضاعفو لو عمى اإلقراض، كقولو تعالى }من ذا الذي 
( ، ووجو الداللة فييا أن المولى سبحانو شبو األعمال الصالحة 1أضعافا كثيرة{ )

واإلنفاق في سبيل اهلل بالمال المقرض، وشبو الجزاء المضاعف عمى ذلك ببدل 
القرض، وسمى أعمال البر قرضا؛ ألن المحسن بذليا ليأخذ عوضيا، فأشبو من 

 ( .8أخذ عوضو )أقرض شيئا لي

وأما السنة، ففعمو صمى اهلل عميو وسمم حيث روى أبو رافع رضي اهلل عنو أن 
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم استسمف من رجل بكرا، فقدمت عميو إبل من إبل 
الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليو أبو رافع فقال: لم أجد 

 ( .3ل: أعطو إياه، إن خيار الناس أحسنيم قضاء )فييا إال خيارا رباعيا، فقا

ثم ما ورد فيو من األجر العظيم، كقولو صمى اهلل عميو وسمم: ما من مسمم يقرض 
 ( .1مسمما قرضا مرتين إال كان كصدقتيا مرة )

 وأما اإلجماع، فقد أجمع المسممون عمى

__________ 

 .245( سورة البقرة / 1)

 .120لمعز بن عبد السالم ص ( اإلشارة إلى اإليجاز 2)

( حديث أبي رافع: " أن النبي صمى اهلل عميو وسمم استسمف من رجل بكرا. . . " 3)
 ( .1224/  3أخرجو مسمم )

/  2( حديث: " ما من مسمم يقرض مسمما قرضا مرتين. . . " أخرجو ابن ماجو )4)
اح ( من حديث عبد اهلل بن مسعود، وضعف إسناده البوصيري في مصب812

 ( .2074/  2الزجاجة )



 ( .1جواز القرض )

 الحكم التكميفي لمقرض:

ال خالف بين الفقياء في أن األصل في القرض في حق المقرض أنو قربة  - 5
من القرب، لما فيو من إيصال النفع لممقترض، وقضاء حاجتو، وتفريج كربتو، وأن 

 تعالى عنو عن ( ، لما روى أبو ىريرة رضي اهلل8حكمو من حيث ذاتو الندب )
النبي صمى اهلل عميو وسمم أنو قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، 
نفس اهلل عنو كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عمى معسر يسر اهلل عميو في 
الدنيا واآلخرة، ومن ستر مسمما ستره اهلل في الدنيا واآلخرة، واهلل في عون العبد 

( ، لكن قد يعرض لو الوجوب أو الكراىة أو 3خيو )ما كان العبد في عون أ
 الحرمة أو اإلباحة، بحسب ما يالبسو أو يفضي إليو، إذ لموسائل حكم المقاصد.

 وعمى ذلك: فإن كان المقترض مضطرا

__________ 

 3، وكشاف القناع 204/  4، ط. ىجر، والمبدع 429/  6( المغني البن قدامة 1)
 /298. 

ي: ظاىر إطالقو أنو ال فرق في ذلك بين كون المقترض مسمما ( قال الشبراممس2)
أو غيره، وىو كذلك، فإن فعل المعروف مع الناس ال يختص بالمسممين، ويجب 
طعام المضطر منيم  عمينا الذب عن أىل الذمة منيم، والصدقة عمييم جائزة، وا 

مى تحفة واجب، )حاشية الشبراممسي عمى نياية المحتا وانظر حاشية الشرواني ع
 ( .36/  5المحتاج 



ن عمم المقرض أو غمب عمى ظنو أن  والمقرض مميئا كان إقراضو واجبا، وا 
المقترض يصرفو في معصية أو مكروه كان حراما أو مكروىا بحسب الحال، ولو 
اقترض تاجر ال لحاجة، بل ليزيد في تجارتو طمعا في الربح الحاصل منو، كان 

 ( .1تمل عمى تنفيس كربة، ليكون مطموبا شرعا )إقراضو مباحا، حيث إنو لم يش

أما في حق المقترض، فاألصل فيو اإلباحة، وذلك لمن عمم من نفسو الوفاء،  - 6
ال لم يجز، ما لم يكن مضطرا   -بأن كان لو مال مرتجى، وعزم عمى الوفاء منو، وا 

دم أو كان المقرض عالما بع -فإن كان كذلك وجب في حقو لدفع الضر عن نفسو 
قدرتو عمى الوفاء وأعطاه، فال يحرم؛ ألن المنع كان لحقو، وقد أسقط حقو 

 ( ، قال ابن حجر الييتمي: فعمم أنو ال يحل لفقير8بإعطائو مع عممو بحالو )

__________ 

/  2، وشرح منتيى اإلرادات 204/  4)ط. ىجر( ، والمبدع  429/  6( المغني 1)
، وأسنى المطالب وحاشية 309/  1ذب ، والمي299/  3، وكشاف القناع 225

وما بعدىا، وتحفة المحتاج  215/  4، ونياية المحتاج 140/  2الرممي عميو 
، والزرقاني عمى خميل 545/  4، ومواىب الجميل 36/  5وحاشية الشرواني عميو 

 2، والعدوي عمى كفاية الطالب الرباني 229/  5، والعدوي عمى الخرشي 226/  5
، وروضة 287/  2، والبيجة شرح التحفة 545/  4اج واإلكميل ، والت150/ 

، 155، واإلنافة في الصدقة والضيافة البن حجر الييتمي ص 32/  4الطالبين 
156. 

وما بعدىا، ونياية  36/  5( تحفة المحتاج وحاشية الشرواني والعبادي عميو 2)
 6، والمغني 299/  3، وكشاف القناع 216/  4المحتاج وحاشية الشبراممسي عميو 

 )ط. ىجر( . 429/ 



( ، وقال أيضا: ومن ثم لو 1إظيار الغنى عند االقتراض؛ ألن فيو تغريرا لممقرض )
عمم المقترض أنو إنما يقرضو لنحو صالحو، وىو باطنا بخالف ذلك حرم عميو 

 ( .8االقتراض أيضا، كما ىو ظاىر )

 

 توثيق القرض:

ذىب الفقياء إلى أن كتابة الدين واإلشياد عميو مندوبان وليسا واجبين  - 7
( ، 3مطمقا، واألمر بيما في اآلية إرشاد إلى األوثق واألحوط، وال يراد بو الوجوب )

قال اإلمام الشافعي: فمما أمر إذا لم يجدوا كاتبا بالرىن، ثم أباح ترك الرىن وقال: 
( ، فدل عمى أن األمر األول 1لذي اؤتمن أمانتو{ )}فإن أمن بعضكم بعضا فميؤد ا

 ( . 5داللة عمى الحظ، ال فرض فيو يعصي من تركو )

 أركان القرض:

 ذىب جميور الفقياء إلى أن أركان عقد

__________ 

/  4، وانظر نياية المحتاج 155( اإلنافة في الصدقة والضيافة البن حجر الييتمي ص 1)
216. 

 .37/  5( تحفة المحتاج 2)

وما بعدىا، والمغني  89/  3، واألم لمشافعي 482 - 481/  1( أحكام القرآن لمجصاص 3)
، 258/  1، )ط. مكتبة الرياض الحديثة( وأحكام القرآن البن العربي 362/  4البن قدامة 

262. 

 .127/  2( أحكام القرآن لإلمام الشافعي 5) .283( سورة البقرة / 4)



 القرض ثالثة:

 الصيغة )وىي اإليجاب والقبول( . - 1

 العاقدان )وىما المقرض والمقترض( . - 8

 المحل )وىو المال المقرض( . - 3

وذىب الحنفية إلى أن ركن القرض ىو الصيغة المؤلفة من اإليجاب والقبول 
 الدالين عمى اتفاق اإلرادتين وتوافقيما عمى إنشاء ىذا العقد.

 القبول( :الركن األول: الصيغة )اإليجاب و 

ال خالف بين الفقياء في صحة اإليجاب بمفظ القرض والسمف وبكل ما يؤدي  - 9
معناىما، كأقرضتك وأسمفتك وأعطيتك قرضا أو سمفا، وممكتك ىذا عمى أن ترد لي 
بدلو، وخذ ىذا فاصرفو في حوائجك ورد لي بدلو، ونحو ذلك. . . أو توجد قرينة 

رضا فأعطاه. . . وكذا صحة القبول بكل لفظ دالة عمى إرادة القرض، كأن سألو ق
يدل عمى الرضا بما أوجبو األول، مثل: استقرضت أو قبمت أو رضيت وما يجري 

 ( ، قال الشيخ زكريا األنصاري:1ىذا المجرى )

__________ 

بل إن الحنفية نصوا عمى صحة القرض بمفظ اإلعارة، نظرا ألن إعارة المثميات قرض  (1)
( ، وانظر 474/  4، واليداية مع فتح القدير، ط. الميمنية 171/  4حقيقة )رد المحتار 

، 299/  3، وكشاف القناع 225/  2، وشرح منتيى اإلرادات 394/  7بدائع الصنائع 
، وأسنى 309/  1وما بعدىا ط. ىجر، والميذب  430/  6والمغني البن قدامة 

/  5وتحفة المحتاج  ،218 - 217/  4، ونياية المحتاج 141 - 140/  2المطالب 
 .32/  4، وروضة الطالبين 39 - 37

 



وظاىر أن االلتماس من المقرض، كاقترض مني، يقوم مقام اإليجاب، ومن 
 ( .1المقترض، كأقرضني، يقوم مقام القبول، كما في البيع )

وقال النووي: وقطع صاحب التتمة بأنو ال يشترط اإليجاب وال القبول، بل 
ني كذا، أو أرسل إليو رسوال، فبعث إليو المال، صح إذا قال لرجل: أقرض

القرض، وكذا لو قال رب المال: أقرضتك ىذه الدراىم، وسمميا إليو ثبت 
 ( .8القرض )

باشتراط اإليجاب والقبول لصحة  -في األصح  -والشافعية مع قوليم 
القرض، كسائر المعاوضات، استثنوا منو ما سموه بـ " القرض الحكمي "، 

( ، قال الرممي: أما القرض الحكمي، فال 3شترطوا فيو الصيغة أصال )فمم ي
نفاق عمى لقيط، ومنو أمر  يشترط فيو صيغة، كإطعام جائع، وكسوة عار، وا 
غيره بإعطاء ما لو غرض فيو، كإعطاء شاعر أو ظالم، أو إطعام فقير، 

 ( .1وكبع ىذا وأنفقو عمى نفسك بنية القرض )
 بن الحسن عمىواتفق أبو يوسف ومحمد 

 
 

__________ 
 .141/  2( أسنى المطالب شرح روض الطالب 1)
 .32/  4( روضة الطالبين 2)
 .141/  2، وأسنى المطالب 40/  5( تحفة المحتاج 3)
 .218/  4( نياية المحتاج 4)
 



أن ركن القرض ىو اإليجاب والقبول، لكن روي عن أبي يوسف أن الركن 
فيو اإليجاب فقط، وأما القبول فميس بركن، حتى لو حمف ال يقرض فالنا 
فأقرضو، ولم يقبل، لم يحنث عند محمد، وىو إحدى الروايتين عن أبي 

 ( ، قال الكاساني: وجو ىذه الرواية:1يوسف، وفي الرواية األخرى: يحنث )
أن اإلقراض إعارة والقبول ليس بركن في اإلعارة، ووجو قول محمد، أن 
الواجب في ذمة المستقرض مثل المستقرض، فميذا اختص جوازه بما لو 

 ( .8مثل، فأشبو البيع، فكان القبول ركنا فيو كما في البيع )
وفرع أبو إسحاق الشيرازي من الشافعية عمى اشتراط اإليجاب والقبول 

لقرض، ما لو قال المقرض لممستقرض: أقرضتك ألفا، وقبل، النعقاد ا
وتفرقا، ثم دفع إليو األلف، أنو إن لم يطل الفصل جاز؛ ألن الظاىر أنو 
ن طال الفصل لم يجز حتى يعيد لفظ القرض؛ ألنو ال  قصد اإليجاب، وا 

 ( .3يمكن البناء عمى العقد مع طول الفصل )
 
 
 
 
 
 

__________ 
 .394/  7 ( بدائع الصنائع1)
 .394/  7( البدائع 2)
 .310/  1( الميذب 3)



 الركن الثاني: العاقدان )المقرض والمقترض( :
 )أ( ما يشترط في القرض:

ال خالف بين الفقياء في أنو يشترط في المقرض أن يكون من أىل  - 14
: ألنو عقد إرفاق، فمم ( ، قال البيوتي1التبرع، أي حرا بالغا عاقال رشيدا )

( ، وقد أكد الكاساني ىذا المعنى 8يصح إال ممن يصح تبرعو، كالصدقة )
بقولو: ألن القرض لممال تبرع، أال ترى أنو ال يقابمو عوض لمحال، فكان 

 ( .3تبرعا لمحال، فال يجوز إال ممن يجوز منو التبرع )
، ال أنو من عقود أما الشافعية فقد عمموا ذلك بأن في القرض شائبة تبرع

اإلرفاق والتبرع، فقال صاحب " أسنى المطالب " " ألن القرض فيو شائبة 
غير القاضي قرض مال  -التبرع، ولو كان معاوضة محضة لجاز لمولي 

موليو لغير ضرورة، والشترط في قرض الربوي التقابض في المجمس، 
 ( ".1ولجاز في غيره شرط األجل، والموازم باطمة )

 الشافعية عمى أن أىمية المقرضوقد نص 
__________ 

/  4، ونياية المحتاج 351/  9، وفتح العزيز 206/  3( الفتاوى اليندية 1)
 .225/  2، وشرح منتيى اإلرادات 219

 )مطبعة الحكومة بمكة المكرمة( . 300/  3( كشاف القناع 2)
 )المطبعة الجمالية بمصر( . 394/  7( بدائع الصنائع 3)
، ونياية 41/  5، وانظر تحفة المحتاج 140/  2نى المطالب ( أس4)

 .219/  4المحتاج 
 



لمتبرع تستمزم اختياره، وعمى ذلك فال يصح إقراض من مكره، قالوا: ومحمو 
إذا كان اإلكراه بغير حق، أما إذا أكره بحق، بأن وجب عميو اإلقراض لنحو 

 ( .1اضطرار فإن إقراضو مع اإلكراه يكون صحيحا )
فرع الحنفية عمى اشتراط أىمية التبرع في المقرض عدم صحة إقراض و 

( ، وفرع الحنابمة عدم صحة قرض ولي 8األب والوصي لمال الصغير )
( ، أما الشافعية فقد فصموا في المسألة 3اليتيم وناظر الوقف لمالييما )

وقالوا: ال يجوز إقراض الولي مال موليو من غير ضرورة إذا لم يكن 
خالفا  -، أما الحاكم فيجوز لو عندىم إقراضو من غير ضرورة الحاكم

بشرط يسار المقترض وأمانتو وعدم الشبية في مالو إن سمم  -لمسبكي 
( 5( ، واإلشياد عميو، ويأخذ رىنا إن رأى ذلك )1منيا مال المولى عميو )

. 
 )ب( ما يشترط في المقترض:

 ذكر الشافعية أنو يشترط في المقترض - 11
__________ 

، ونياية المحتاج وحاشية 41/  5( تحفة المحتاج وحاشية الشرواني عميو 1)
 .219/  4الشبراممسي عميو 

 104/  4، وجامع أحكام الصغار لألسروشني 394/  7( بدائع الصنائع 2)
 .340/  4، ورد المحتار 801م( ، ومرشد الحيران م  1983)ط. بغداد 

 .225 / 2( شرح منتيى اإلرادات 3)
 ( .41/  5( أو كان أقل شبية )الشرواني عمى تحفة المحتاج 4)
، وتحفة المحتاج 219/  4( نياية المحتاج وحاشية الشبراممسي عميو 5)

 .41/  5وحاشية الشرواني 



 
( ، ونص الحنابمة عمى أن 1أىمية المعاممة دون اشتراط أىمية التبرع )
يثبت إال في الذمم، ثم فرعوا شرط المقترض تمتعو بالذمة؛ ألن الدين ال 

عمى ذلك عدم صحة االقتراض لمسجد أو مدرسة أو رباط؛ لعدم وجود ذمم 
( ، أما الحنفية فمم ينصوا عمى شروط خاصة 8ليذه الجيات عندىم )

لممقترض، والذي يستفاد من فروعيم الفقيية اشتراطيم أىمية التصرفات 
مى ذلك قالوا: إذا استقرض صبي القولية فيو، بأن يكون حرا بالغا عاقال، وع

محجور عميو شيئا فاستيمكو الصبي، فعميو ضمانو عند أبي يوسف وىو 
الصحيح في المذىب، فإن تمف الشيء بنفسو فال ضمان عميو باالتفاق، 

( ، وىذا الحكم مبني عمى 3فإن كانت عينو باقية فمممقرض استردادىا )
في جامع أحكام الصغار  عدم صحة اقتراض المحجور عند الطرفين، وجاء

لألسروشني: استقراض األب البنو الصغير يجوز، وكذا استقراض الوصي 
لمصغير، فقد ذكر في رىن " اليداية ": ولو استدان الوصي لميتيم في 

 كسوتو وطعامو ورىن بو متاعا لميتيم
 

__________ 
ج ، ونياية المحتا140/  2( حاشية الشياب الرممي عمى أسنى المطالب 1)

 .220/  4وحاشية الشبراممسي عميو 
 .225/  2، وانظر شرح منتيى اإلرادات 300/  3( كشاف القناع 2)
ىـ( ، وانظر مرشد  1272)ط. بوالق سنة  174/  4( رد المحتار 3)

 ( .809الحيران )م 
 



 ( .1جاز؛ ألن االستدانة جائزة لمحاجة، والرىن يقع إيفاء لمحق، فيجوز )
 

 المال والوقف: االقتراض عمى بيت
ال خالف بين الفقياء في أنو يجوز لإلمام االستقراض عمى بيت  - 18

المال وقت األزمات وعند النوائب والمممات لداعي الضرورة أو المصمحة 
الراجحة، قال إمام الحرمين الجويني: وما ذكره األولون من استسالف 

جالو الزكوات، رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم عند مسيس الحاجات واستع
فمست أنكر جواز ذلك، ولكني أجوز االستقراض عند اقتضاء الحال وانقطاع 
األموال، ومصير األمر إلى منتيى يغمب عمى الظن فيو استيعاب الحوادث 

 ( .8لما يتجدد في االستقبال )
 غير أن الفقياء قيدوا ذلك بثالثة شروط:

ليوفى منو القرض، قال )أحدىا( أن يكون ىناك إيراد مرتجى لبيت المال 
الشاطبي: واالستقراض في األزمات إنما يكون حيث يرجى لبيت المال دخل 

 ( .3ينتظر أو يرتجى )
 )والثاني( أن يكون االستقراض من أجل

 
__________ 

 م( . 1983)ط. بغداد  105 - 104/  4( جامع أحكام الصغار 1)
 )ط. قطر( . 279ص ( غياث األمم في التياث الظمم تحقيق د. الديب 2)
 )ط. دار الفكر بيروت( . 122/  2( االعتصام 3)
 



الوفاء بالتزام ثابت عمى بيت المال، وىو ما يصير بتأخيره دينا الزما عميو، 
وما ليس كذلك ال يستقرض لو، قال أبو يعمى: لو اجتمع عمى بيت المال 

فيو، ولو حقان ضاق عنيما واتسع ألحدىما، صرف فيما يصير منيما دينا 
ضاق عن كل واحد منيما، كان لولي األمر إذا خاف الضرر والفساد أن 

( ، وكان من 1يقترض عمى بيت المال ما يصرفو في الديون دون اإلرفاق )
 ( .8حدث بعده من الوالة مأخوذا بقضائو إذا اتسع لو بيت المال )

سو وعيالو )والثالث( أن يعيد اإلمام إلى بيت المال كل ما اقتطعو منو لنف
وذويو بغير حق، وما وضعوه في حرام، وتبقى الحاجة إلى االستقراض 
قائمة، قال ابن السبكي: لما عزم السمطان قطز عمى المسير من مصر 
لمحاربة التتار، وقد دىموا البالد، جمع العساكر، فضاقت يده عن نفقاتيم، 

التجار، فقال فاستفتى اإلمام العز بن عبد السالم في أن يقترض من أموال 
لو العز: إذا أحضرت ما عندك وعند حريمك، وأحضر األمراء ما عندىم من 

 الحمي الحرام اتخاذه، وضربتو سكة ونقدا، وفرقتو في الجيش ولم يقم
 
 
 

__________ 
 .253 - 252( األحكام السمطانية ألبي يعمى ص 1)
ة لمماوردي ، واألحكام السمطاني253( األحكام السمطانية ألبي يعمى ص 2)

)ط. مصطفى البابي الحمبي( وتحرير الكالم في تدبير أىل  215ص 
 .151، 150اإلسالم البن جماعو )ط. قطر( ص 

 



 ( .1بكفايتيم، ذلك الوقت اطمب القرض، وأما قبل ذلك فال )
ىذا ما يتعمق باستقراض اإلمام عمى بيت المال لممصمحة العامة، أما 

نص الشافعية والحنابمة في باب المقيط عمى استقراضو عميو لغير ذلك، فقد 
وجوب النفقة عميو من بيت المال إذا لم يوجد لو مال، فإن تعذر أخذ نفقتو 

بأن لم يكن في بيت المال شيء أو كان ما ىو أىم منو  -من بيت المال 
 ( .8اقترض الحاكم عمى بيت المال مقدار نفقتو ) -

ئز لداعي المصمحة، قال أما االستقراض عمى الوقف، فيو جا - 13
البيوتي الحنبمي: والظاىر أن الدين في ىذه المسائل يتعمق بذمة المقترض 
وبيذه الجيات، كتعمق أرش الجناية برقبة العبد الجاني، فال يمزم المقترض 
الوفاء من مالو، بل من ريع الوقف وما يحدث لبيت المال، أو يقال: ال 

 لمقترض.( ، أي بذمة ا3يتعمق بذمتو رأسا )
 غير أن الفقياء اختمفوا في شروط االقتراض عمى الوقف عمى ثالثة أقوال:
 )أحدىا( لمحنفية: وىو أنو ال يجوز االقتراض عمى الوقف إن لم يكن بأمر

 
__________ 

، وطبقات المفسرين 215/  8( طبقات الشافعية الكبرى البن السبكي 1)
 .316/  1لمداودي 

، وشرح منتيى 252/  4، وكشاف القناع 348/  6( تحفة المحتاج 2)
 .482/  2اإلرادات 

 .225/  2، وشرح منتيى اإلرادات 300/  3( كشاف القناع 3)
 



كتعمير وشراء بذر وليس  -الواقف، إال إذا احتيج إليو لمصمحة الوقف 
 فيجوز عند ذلك بشرطين: -لموقف غمة قائمة بيد المتولي 

يدا عنو، وألن واليتو أعم في مصالح األول: إذن القاضي إن لم يكن بع
 المسممين، فإن كان بعيدا عنو فيستدين الناظر بنفسو.
 ( .1والثاني: أن ال تتيسر إجارة العين والصرف من أجرتيا )

)والثاني( لممالكية والحنابمة: وىو أنو يجوز لمناظر االقتراض عمى الوقف 
، وال يوجد غمة لموقف كما إذا قامت حاجة لتعميره -بال إذن حاكم لمصمحة 

ألن الناظر مؤتمن مطمق التصرف،  -يمكن الصرف منيا عمى عمارتو 
 ( .8فاإلذن واالئتمان ثابتان لو )

)والثالث( لمشافعية: وىو أنو يجوز لناظر الوقف االقتراض عمى الوقف عند 
الحاجة إن شرطو لو الواقف أو أذن لو فيو الحاكم، قالوا: فمو اقترض من 

القاضي وال شرط من الواقف لم يجز، وال يرجع عمى الوقف بما غير إذن 
 ( .3صرفو لتعديو فيو )

 
 

__________ 
، واإلسعاف لمطرابمسي 419/  3( الدر المختار وحاشية ابن عابدين عميو 1)

 .47ص 
، وشرح 295/  4و  300/  3، وكشاف القناع 40/  6( مواىب الجميل 2)

 .225/  2منتيى اإلرادات 
/  6، وتحفة المحتاج وحاشية الشرواني عميو 397/  5( نياية المحتاج 3)
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 الركن الثالث: المحل )المال المقرض( :
لممال المقرض شروط اتفق الفقياء في بعضيا واختمفوا في بعضيا اآلخر 

 عمى ما يمي:
 

 الشرط األول: أن يكون من المثميات:
وت آحادىا تفاوتا تختمف بو والمثميات: ىي األموال التي ال تتفا - 11

قيمتيا، كالنقود وسائر المكيالت والموزونات والمذروعات والعدديات 
 المتقاربة.

قال الحنفية: إنما يصح قرض المثميات وحدىا، أما القيميات التي تتفاوت 
آحادىا تفاوتا تختمف بو قيمتيا، كالحيوان والعقار ونحو ذلك، فال يصح 

 ( .1إقراضيا )
اني: ألنو ال سبيل إلى إيجاب رد العين، وال إلى إيجاب رد القيمة؛ قال الكاس

ألنو يؤدي إلى المنازعة الختالف القيمة باختالف تقويم المقومين، فتعين 
( ، وقال ابن 8أن يكون الواجب فيو رد المثل، فيختص جوازه بما لو مثل )

حتى  عابدين: ال يصح القرض في غير المثمي؛ ألن القرض إعارة ابتداء
تصح بمفظيا، معاوضة انتياء ألنو ال يمكن االنتفاع بو إال باستيالك 

 عينو، فيستمزم إيجاب المثل في
__________ 

، ومرشد 60/  4، وشرح معاني اآلثار لمطحاوي 171/  4( رد المحتار 1)
 ( .799، 798الحيران م )

 .395/  7( بدائع الصنائع 2)
 



 ( .1مي )الذمة، وىذا ال يتأتى في غير المث
وذىب المالكية والشافعية في األصح إلى جواز قرض المثميات، غير أنيم 
وسعوا دائرة ما يصح إقراضو، فقالوا: يصح إقراض كل ما يجوز السمم فيو 

وىو كل ما يممك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان  -حيوانا كان أو غيره  -
النبي صمى اهلل من القيميات، وذلك لصحة ثبوتو في الذمة، ولما صح عن 

( ، وقيس عميو غيره، أما ما ال يجوز 8عميو وسمم أنو استقرض بكرا )
فال يصح  -كالجواىر ونحوىا  -السمم فيو، وىو ما ال يضبط بالوصف 

 ( .3إقراضو )
ثم استثنى الشافعية من عدم جواز قرض ما ال يجوز السمم فيو جواز قرض 

 ( .1الخبز وزنا لمحاجة والمسامحة )
تمد في المذىب عند الحنابمة جواز قرض كل عين يجوز بيعيا، سواء والمع

 ( .5أكانت مثمية أم قيمية، وسواء أكانت مما يضبط بالصفة أم ال )
 
 

__________ 
 ىـ( . 1272)ط. بوالق  171/  4( رد المحتار 1)
 .4( الحديث سبق تخريجو في فقرة 2)
، 47/  3، ومنح الجميل 545/  4، ومواىب الجميل 293( القوانين الفقيية ص 3)

 .44/  5، وتحفة المحتاج 222/  4، ونياية المحتاج 310/  1والميذب 
، 33 - 32/  4، وروضة الطالبين 141/  2، وأسنى المطالب 310/  1( الميذب 4)

 .44 - 41/  5، وتحفة المحتاج 223 - 220/  4ونياية المحتاج 
 432/  6، والمغني 225/  2رادات ، وشرح منتيى اإل300/  3( كشاف القناع 5)

 .205/  4وما بعدىا ط. ىجر، والمبدع 
 



 الشرط الثاني: أن يكون عينا:
( إلى أنو ال 1ذىب الحنفية والحنابمة عمى المعتمد في المذىب ) - 15

ن كان ىناك اختالف بين المذىبين في مستند  يصح إقراض المنافع، وا 
 المنع ومنشئو.

المنافع عند الحنفية: أن القرض إنما يرد عمى دفع مال فأساس منع إقراض 
( ، والمنافع ال تعتبر أمواال في مذىبيم؛ ألن المال 8مثمي آلخر ليرد مثمو )

عندىم ما يميل إليو طبع اإلنسان ويمكن ادخاره لوقت الحاجة، والمنافع 
غير قابمة لإلحراز واالدخار، إذ ىي أعراض تحدث شيئا فشيئا وآنا فآنا، 
وتنتيي بانتياء وقتيا، وما يحدث منيا غير الذي ينتيي، ومن أجل ذلك لم 

 يصح جعل المنافع محال لعقد القرض.
( ، 3وأما مستند منع إقراض المنافع عند الحنابمة، فيو أنو غير معيود )

 أي في العرف وعادة الناس.
وقال ابن تيمية: ويجوز قرض المنافع، مثل أن يحصد معو يوما، ويحصد 

 عو اآلخر يوما، أو يسكنو دارا ليسكنو اآلخر بدليا، لكنم
__________ 

 3، وكشاف القناع 205/  4، والمبدع 225/  2( شرح منتيى اإلرادات 1)
 /300. 
( من 126( من مرشد الحيران م )796، م )171/  4( انظر رد المحتار 2)

 مجمة األحكام العدلية.
 .300/  3( كشاف القناع 3)
 



ى المنافع أنيا ليست من ذوات األمثال، حتى يجب عمى المشيور الغالب عم
 ( .1في األخرى القيمة، ويتوجو في المتقوم أنو يجوز رد المثل بتراضييما )

أما الشافعية والمالكية فمم يشترطوا في باب القرض كون محل القرض 
عينا، ولكنيم أقاموا ضابطا لما يصح إقراضو، وىو أن كل ما جاز السمم 

و صح إقراضو، وفي باب السمم نصوا عمى جواز السمم في المنافع كما في
( ، وعمى ذلك يصح إقراض المنافع التي تنضبط 8ىو الشأن في األعيان )

 ( .3بالوصف بمقتضى قواعد مذىبيم )
 

 الشرط الثالث: أن يكون معموما:
ال خالف بين الفقياء في اشتراط معمومية محل القرض لصحة  - 16

وذلك ليتمكن المقترض من رد البدل المماثل لممقرض، وىذه العقد، 
 ( ، جاء في1المعمومية تتناول أمرين: معرفة القدر، ومعرفة الوصف )

 
__________ 

/  3، وكشاف القناع 131( االختيارات الفقيية من فتاوى ابن تيمية لمبعمي ص 1)
300. 

، 123/  2ممي عميو ، وأسنى المطالب وحاشية الر 27/  4( روضة الطالبين 2)
 )ط. الدار العربية لمكتاب( . 280، والقوانين الفقيية ص 203/  5والخرشي 

( وىناك قول لمقاضي حسين حكاه عنو النووي وىو أنو ال يجوز إقراض المنافع؛ ألنو 3)
 ( .33/  4ال يجوز السمم فييا، )روضة الطالبين 

/  5، وتحفة المحتاج 223/  4، ونياية المحتاج 34 - 33/  4( روضة الطالبين 4)
 .300/  3، وكشاف القناع 205/  4، والمبدع 225/  2، وشرح منتيى اإلرادات 44



" أسنى المطالب ": يشترط لصحة اإلقراض العمم بالقدر والصفة ليتأتى 
أداؤه، فمو أقرضو كفا من دراىم لم يصح، ولو أقرضو عمى أن يستبان 

 ( .1مقداره ويرد مثمو صح )
ذا اقترض وقد أ وضح ابن قدامة في المغني عمة ىذا االشتراط، فقال: " وا 

دراىم أو دنانير غير معروفة الوزن لم يجز؛ ألن القرض فييا يوجب رد 
المثل، فإذا لم يعرف المثل لم يمكن القضاء، وكذلك لو اقترض مكيال أو 
ر موزونا جزافا لم يجز لذلك، ولو قدره بمكيال بعينو أو صنجة بعينيا غي

معروفين عند العامة لم يجز؛ ألنو ال يأمن تمف ذلك، فيتعذر رد المثل، 
 ( ".8فأشبو السمم في مثل ذلك )

وقد استثنى الشافعية من قوليم باشتراط كون محل القرض معموم القدر ما 
( ، كقولو: " عمر داري " ونحوه، فمم يوجبوا 3سموه بالقرض الحكمي )
 ( .1معرفتو لصحة القرض )

__________ 
 .142/  2( أسنى المطالب 1)
 )ط ىجر( . 434/  6( المغني 2)
 .1( انظر المراد بـ " القرض الحكمي " عند الشافعية في فقرة 3)
 .223/  4( حاشية الرشيدي عمى نياية المحتاج 4)
 

 

 
 

 
 



 الخاتمة
وبعد ىذه الرحمة المباركة في رحاب بحثنا المتواضع فقد تم التوصل الى النتائج 

 االتية :
 شخصي بشكل لو مالكاً  لممال المقدم الشخص أي المقرض يكون أن وجوب -: أوالً 
 مالكاً  ليس ألنو اليتيم مال من شيئاً  بإقراض يقوم أن اليتيم لولي يجوز ال مثال

 . لو أساسياً 
 أم نقدي بشكل ذلك كان سواء لمقرض المدفوع المال لمقدار الكامل التحديد -: ثانياً 
 إلى شكمو كان أي القرض برد القيام من المقترض يتمكن لكي ذلك و ، عينياً  شيئاً 

 . لو المقرض الشخص
 زيادة أي باشتراط يقوم أن لممال المقرض الشخص عمى قاطع بشكل يحرم –: ثالثاً 
 إجماع جاء حيث ، برده قيام عند المقترض الشخص عمى األصمية القرض قيمة في

 شكل بأي تحراىا أو بطمبيا قام أو زيادة باشتراط قام من أن عمى المسممين عمماء
 و الخير أشكال أحد كونو من القرض يخرج ذلك فأن ، المنفعة أو اليدية مثل

 لحاجة السيئ واالستغالل الربا أشكال من شكالً  أصبح كونو إلى بالمحتاج اإلرفاق
 . لممال المقترض

 
 لو المقترض الشخص من المال يأخذ أن المقرض الشخص عمى يجب –: رابعاً 
 ابتغاء ىو القرض من الغرض يكون أن البد حيث ، لو األساسية القيمة تمك بنفس
 . الربوية باألرباح المال زيادة عمى العمل أو التجارة ليس و شأنو جل هلل وجو
 

 رده و ، بسداده بالقيام لممال المقترض الشخص لدى النية توافر ضرورة –: خامساً 
 أو المال رد تأخير يعد حيث ، مماطمة أو تأخير دون وذلك المقرض الشخص إلى

 اإلسالمي الدين في عنيا المنيي و الذميمة الخصال تمك من سداده في المماطمة
 وبالتالي لممحتاجين القرض بذل عن يمتنعون الناس من الكثير جعمت لألسف والتي
 عنو نتج مما منيا لالقتراض الربوية البنوك إلى الكثيرين لجوء ذلك نتيجة من كان

 . الربوية أنشطتيا و أعماليا ازدىار



 
 المصادر والمراجع

 _ انمشآٌ انكشٌى 1

_ إَٔاس انرُضٌم ٔ اعشاس انرأٌٔم ,َاصش انذٌٍ أتٕ عؼٍذ ػثذ هللا تٍ ػًش 2

ِ( , ذؽمٍك : يؽًذ ػثذ انشؼًٍ 685تٍ يؽًذ انشٍشاصي انثٍضأي )خ :

 ِ(.1418, 1,داس أؼٍاء انرشاز انؼشتً , تٍشٔخ _نثُاٌ )ط انًشػشهً

_ أعشاس خهك اإلَغاٌ انؼعائة فً انصهة ٔ انرشائة ,انذكرٕس دأد 3

ِ 1414, 1عهًٍاٌ انغؼذي ,داس انؽشف انؼشتً ,تٍشٔخ _نثُاٌ )ط

 و( .1415_

_ أػعاص آٌاخ انمشآٌ فً تٍاٌ خهك اإلَغاٌ ,انذكرٕس يؽًذ فٍاض ,داس 4

 و(.1999ِ_ 1421, 1انماْشج )طانششٔق _

_ ا ٌغش انرفاعٍش نكالو انؼهً انكثٍش , ظاتش تٍ يٕعى ػثذ انمادس تٍ ظاتش 5

أتٕ تكش انعضائشي ,يكرثح انؼهٕو ٔانؽكى ,انًذٌُح انًُٕسج _انًًهكح انؼشتٍح 

 و(.2113ِ_1424, 5انغؼٕدٌح )ط

ؼهٍى _  أعاعٍاخ فً انٕساشح ,ػذَاٌ ؼغٍ يؽًذ انؼزاسي ,ٔصاسج انر6

 .2انؼانً ٔانثؽس انؼهًً ,ظايؼح انًٕصم _تغذاد ,ط

_ ذاض انؼشٔط فً ظٕاْش انمايٕط ,نًؽًٍ انذٌٍ اتً انفضم يؽًذ 7

ِ( ,يكرثح انؽٍاج 1215يشذضى انؽغًٍُ انٕاعطً انؽُفً انضتٍذي )خ 

 ,تٍشٔخ )د.خ( .

_ انرؼشٌفاخ ,ألتً انؽغٍ ػهً تٍ يؽًذ تٍ ػهً انعشظاًَ انًؼشٔف 8

ِ( ذؽمٍك: إتشاٍْى األتٍاسي ,داس انكرة انؼشتً , 816نششٌف )خ تانغٍذ ا

 ِ( .1415, 1تٍشٔخ _نثُاٌ )ط

 

_ ذفغٍش انمشاٌ انؼظٍى انًغًى )ذفغٍش اتٍ كصٍش(, ألتً انفذاء ػًاد انذٌٍ 9

ِ( , داس انفكش نهطثاػح 774إعًاػٍم تٍ ػًش كصٍش انمششً انذيشمً )خ 

 ِ(.1411ٔانُشش , تٍشٔخ _نثُاٌ )

ِ( 741انرغٍٓم نؼهٕو انرُضٌم , يؽًذ تٍ أتٕ أؼًذ أتٍ ظضيء )خ   _11

 ,داس انفكش )نى ٌزكش سلى انطثؼح ٔعُح انُشش ( .

_ انرٕلٍف ػهى يًٓاخ انرؼاسٌف ,نًؽًذ ػثذ انشءٔف انًُأي )خ 11

ِ(,ذؽمٍك :د. يؽًذ سضٕاٌ انذاٌح ,داس انفكش انًؼاصش _ديشك , 1131

 ِ( .1411, 1ٍشٔخ )طداس انفكش نهطثاػح ٔانُشش _ت

_ انرششٌغ انعُائً اإلعاليً يماسَا تانمإٌَ انٕضؼً , يكرثح انرشاز 12

 و( .2113ِ_ 1424, 1_انماْشج ,)ط



_ ظايغ انثٍاٌ فً ذأٌٔم آي انمشاٌ , يؽًذ تٍ ظشٌش انطثشي ) 13

 (.1415ِ( , داس انفكش ,تٍشٔخ )نى ٌزكش سلى انطثؼح ,311خ

ذفغٍش انمشطثً (, أتٕ ػثذ هللا يؽًذ تٍ أؼًذ _ انعايغ ألؼكاو انمشاٌ )14

تٍ أتً تكش تٍ فشغ األَصاسي انخضسظً  شًظ انذٌٍ انمشطثً )خ 

ِ( ذؽمٍك: أؼًذ انثشدًَٔ ٔ إتشاٍْى أطفٍش ,داس انكرة انًصشٌح 671

 و( .1964ِ_1384, 2_انماْشج )ط

او يؽًذ 15 _ انعٍُاخ انٕساشٍح ٔذطثٍماذٓا .دساعح فمٍٓح يماسَح ,ذًِّ

 و(.2117ِ_1432, 1انهٕدػًً ,تٍشٔخ _نثُاٌ )ط

_ ؼاشٍح سد انًؽراس ػهى انثذس انًخراس ,ششغ ذٌُٕش األتصاس فً فمّ 16

يزْة األياو أتً ؼٍُفح انُؼًاٌ ٌٔهٍّ ذكًهح اتٍ ػاتذٌٍ نُعم ,انًؤنف 

يؽًذ أيٍٍ تٍ ػًش تٍ ػثذ انؼضٌض انذيشمً انشٍٓش تاتٍ ػاتذٌٍ ,يطثؼح 

 و(.1966_ 1386, 2انؽهثً _يصش )ط

_ ؼاشٍح انذعٕلً ,يؽًذ تٍ أؼًذ تٍ ػشفح انذعٕلً انًانكً ,داس 17

 و(.1997ِ_1417, 1انكرة انؼهًٍح _تٍشٔخ )ط

_ انؽمائك انطثٍح فً اإلعالو , ػثذ انشصاق انكٍالًَ ,داس انثشٍشج _ ظذج 18

 و(. 1996ِ_1417, 1)ط

انذاس انغؼٕدٌح _ خهك اإلَغاٌ تٍٍ انطة ٔانمشآٌ ,يؽًذ ػهً انثاس , 19

 و( .1999ِ_ 1421, 11نهُشش ٔانرٕصٌغ )ط

_ خهك اإلَغاٌ يٍ انثذاٌح إنى لٍاو انغاػح , ػٍغى خهٍم يؽغٍ , داس 21

 و(.2113ِ_ 1434, 1انًؼرض نهُشش ٔانرٕصٌغ ,األسدٌ _ػًاٌ )ط

_ دنٍم األَفظ تٍٍ انمشآٌ انكشٌى ٔانؼهى انؽذٌس ,يؽًذ ػض انذٌٍ ذٕفٍك 21

 و( .1998ِ_ 1418, 2انماْشج )ط,داس انغالو _

_ انذس انًُصٕس ,نؼثذ انشؼًٍ تٍ انكًال ظالل انذٌٍ  ػثذ انشؼًٍ تٍ 22

ِ(, داس انفكش نهطثاػح ٔانُشش _تٍشٔخ 911أتً كصٍش انغٍٕطً )خ 

 و .1993

_ سٔغ انًؼاًَ فً ذفغٍش انمشآٌ انؼظٍى  ٔانغثغ انًصاًَ , يؽًٕد 23

_ 1414ٔخ )نى ٌزكش سلى انطثؼح , ِ( ,داس انفكش_ تٍش127األنٕعً )خ

1994.) 

_ سٔغ انذٌٍ اإلعاليً ,ػفٍف ػثذ انفراغ طثاسج , داس انؼهى نهًالٌٍٍ 24

 ( .1966_1376, 7)ط

صاد انًغٍشج فً ػهى انرفغٍش ,ظًال انذٌٍ أتٕ انفشض ػثذ انشؼًٍ تٍ  -25

ِ( ذؽمٍك: ػثذ انشصاق انًٓذي , داس 597ػهً تٍ يؽًذ انعٕصي )خ 

 ِ(. 1422, 1انؼشتً _تٍشٔخ )طانكراب 



 

ِ( ذؽمٍك: 273_عٍُ أتٍ ياظح ,ألتً ػثذ هللا تٍ ٌضٌذ انمضًٌُٔ )خ 26

 يؽًذ فؤاد ػثذ انثالً ,داس انكرة انؼشتٍح , تاب األكفاء .

 

_ شًظ انؼهٕو ٔدٔاء كالو انؼشب يٍ انكهٕو ,َشٕاٌ تٍ عؼٍذ انؽًٍشي 27

ػثذ هللا انؼًشي  ,داس انفكش ِ( ,ذؽمٍك : انذكرٕس ؼغٍ تٍ 573انًًٍُ )خ 

 و( .1999ِ_ 1421, 1تٍشٔخ _ نثُاٌ )ط

ِ( ,داس 393_ انصؽاغ ,ألتً َصٍش إعًاػٍم تٍ ؼًاد انعْٕشي )خ 28

 و( .1956ِ_13176, 1انؼهى نهًالٌٍٍ _ انماْشج )ط

_ صؽٍػ انثخاسي ,يؽًذ تٍ إعًاػٍم أتٕ ػثذ هللا انثخاسي  انعؼفً , 29

ِ( ,تاب 1422, 1صش , داس طٕق انُعاج ,)طذؽمٍك: يؽًذ صٍْش تٍ َا

 لٕنّ ذؼانى "ٔنمذ عثمد كهًرُا نؼثادَا . 

_صؽٍػ يغهى ,ألتً انؽغٍٍ يغهى تٍ انؽعاض انمشٍشي انٍُغاتٕسي  31

ِ( ,كراب انمذس , تاب كٍفٍح خهك اَديً فً تطٍ أيّ ٔكراتح سصلّ 261)خ 

 ٔأظهّ ,ٔػًهّ ٔشمأذّ ٔعؼادذّ .

ً انمشآٌ ,انغٍذ انعًٍهً , يكرثح انٓالل _ تٍشٔخ ) _ اإلػعاص انطثً ف31

 و( .1982ِ_ 1413, 3ط

_ اإلػعاص انطثً فً انمشآٌ انكشٌى , انذكرٕس ػثذ انمادس يؽًذ يُصٕس 32

 و(.2114, داس انشضٕاٌ ,ؼهة  _عٕسٌا )نى ٌزكش سلى انطثؼح,

ٕس _ اإلػعاص انؼهًً فً انمشآٌ انكشٌى ,إضاءاخ ظذٌذج , نألعرار انذكر33

ِ_ 1425, 1ؼغٍ ؼطٍظ ,داس يكرثح انٓالل _داس انثؽاس _تٍشٔخ ) ط

 و( .2115

_اإلػعاص انؼهًً فً انمشآٌ ٔانغُح ,يُٓط انرذسٌظ انعايؼً , نألعار 34

انذكرٕس ػثذ هللا  تٍ ػثذ انؼضٌض انًصهػ ٔانذكرٕس ػثذ انعٕاد انصاتًَٕ , 

 و(. 2118ِ _ 1429, 1داس ظٍاد نهُشش ٔانرٕصٌغ  ,)ط

_اإلػعاص انؼهًً إنى أٌٍ يؼاصش ؟ يماالخ ذمًٌٍٕح األػعاص انؼهًً 35

,انذكرٕس يغاػذ تٍ عهًٍاٌ تٍ َاصش انطٍاس , انُاشش داس اتٍ انعٕصي ,) 

 ِ(.1433, 2ط

_ اإلػعاص انؼهًً فً انمشآٌ انكشٌى , انًؤنف يُاْط ظايؼح انًذٌُح 36

 انًُٕسج , ظايؼح انًذٌُح انؼانًٍح .

ششغ صؽٍػ انثخاسي , األياو انؽافظ أؼًذ تٍ ػهً تٍ  _ فرػ انثاسي37

ِ( داس انكرة انؼهًٍح _تٍشٔخ 852ؼعش أتٕانفضم انؼغمالًَ انشافؼً )خ 

 ( .1989_ 1411, 1)ط



_ فرػ انمذٌش انعايغ تٍٍ فًُ انشٔاٌح ٔانذساٌح يٍ ػهى انرفغٍش , يؽًذ 38

تاتً ِ( , ششكح ٔيطثؼح يصطفى 1251تٍ ػهً تٍ أؼًذ انشٕكاًَ )خ 

 ( .1964_ 1383, 2انؽهثً _يصش ) ط

_ انفشٔع ,نشًظ انذٌٍ انًمذعً أتً ػثذ هللا يؽًذ تٍ يفهػ ,ػانى 39

 و( .1984ِ_ 1414, 2انكرة _ تٍشٔخ )ط

_ فرػ انثٍاٌ فً يماصذ انمشآٌ , أتٕ انطٍة يؽًذ صذٌك خاٌ تٍ ؼغٍ 41

خادو انؼهى ِ(  ذؽمٍك: 1317تٍ ػهً  اتٍ نطف هللا انؽغًُ انثخاسي )خ 

ػثذ هللا تٍ إتشاٍْى األَصاسي , انًكرثح انًصشٌح نهطثاػح ٔانُشش ,ؼٍذا 

 19ِ_ 1412_تٍشٔخ ) نى ٌزكش انطثؼح ,


