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Abstract 
         Usurpation is regarded as one of the main important 
topics for it causes the deprivation of the owner of property or 
the owner of the right of his authorities over property or right 
where it affects the principle of financial transaction stability 
as well as it harms others rights. Thus, Islamic jurisprudence 
besides Iraqi civil code pay great attention to maintain the five 
intentions i.e. preservation of religion, soul, mind, progeny and 
property through which benefits of human beings are achieved  
and to protect then from harm and whatever corrupts their life. 

                          

بحث مستل من أطروحة الدكتوراه الموسومة بـ((النظام القانوني للغصب/ دراسة مقارنة))  (*)
***  ١٥/٧/٢٠١٣. أستلم البحث في ٢٠١٢مقدمة إلى كلیة القانون، جامعة الموصل، 

  .٢٠/٧/٢٠١٣قبل للنشر في 
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To keep property from usurpation or loss ,we therefore, 
propose rules that prohibit usurpation and deter any one who 
intends to seize others property without any legal reason. 
 

  املقدمـة
             




  
 

            







             
      
          

            





                          

  ) من سورة النساء.٣٠و٢٩اآلیتان () ١(
صحیح مسلم، تحقیق محمد فؤاد  شیري النیسابوري،) أخرجه مسلم بن الحجاج أبو الحسین الق٢(

اْآلَداِب ،٤ج عبد الباقي، ِة وَ َل الصِّ رِّ وَ َدِمِه ، ِكتَاب اْلِب اِرِه وَ اْحتِقَ َخْذلِِه وَ ْسلِِم وَ ْلِم اْلمُ اب تَْحِریِم ُظ بَ
الِِه، حدیث رقم( مَ ِضِه وَ ِعرْ دار احیاء التراث العربي، بیروت، من دون تاریخ )، ٢٥٦٤وَ

   .١٩٨٦ص ،نشر
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  .) من سورة النساء٣٠و٢٩اآلیتان () ١(
أخرجه محمد بن اسماعیل ابو عبداهللا البخاري، الجامع الصحیح المختصر (صحیح ) ٢(

، كتاب العلم ، باب لیبلغ الشاهد الغائب، ١مصطفى دیب البغا، ج البخاري)، تحقیق د.
  .٥٢م، ص١٩٨٧هـ، ١٤٠٧، دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، ٣)، ط١٠٥حدیث رقم(

عبد اهللا بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي، سنن الدارمي، تحقیق فواز أحمد زمرلي  أخرجه )٣(
وعِ ، ١، ط٢وخالد السبع العلمي، ج ُ ی ُ اِب اْلب اةٌ ، ِكتَ دَّ ؤَ اِریَُّة مُ )، ٢٥٩٦حدیث رقم ( ،باب في اْلعَ

  .٣٤٢هـ، ص١٤٠٧دار الكتاب العربي، بیروت، 
اِن،،١ج ي النیسابوري،) أخرجه مسلم القشیر ٤( َكِر من  ِكتَاب اِإلیمَ نْ ِي عن اْلمُ ْ ِن النَّه اِن َكوْ یَ اب بَ بَ

انِ  اِجبَ َكِر وَ نْ يَ عن اْلمُ ْ النَّه وِف وَ رُ عْ اْلمَ رَ ِب َأنَّ اْألَمْ قُُص وَ نْ یَ ِزیُد وَ اَن یَ یمَ َّ اْإلِ َأن اِن وَ یمَ حدیث  ،اْإلِ
  .٦٩)، المرجع السابق، ص٤٩رقم (
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  .من سورة الفجر )٢٠یة (اآل) ١(
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ةِ ،٣أخرجه مسلم القشیري النیسابوري، ج) ١( َد ِكتَاب اْألَْقِضیَ َ اِن َأْجِر اْلَحاِكِم إذا اْجتَه یَ اب بَ ، بَ
َأ،    .١٣٤٢)، المرجع السابق، ص١٧١٦حدیث رقم (فََأَصاَب أو َأْخَط
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  املبحث األول
  ضمان تقدير املغصوب





   

    

            








                          

لمة اذ وضعها هـ الید في شهرة هذه الك١٣٧٦یذكر أنه كان لألستاذ أحمد الرفاعي المتوفى  )١(
في أول كل جزء من أجزاء معجم األدباء لیاقوت الحموي، وتداولها عنه الناس منسوبة إلى 
العماد األصفهاني، والصواب نسبتها إلى القاضي الفاضل عبد الرحیم البیساني الذي بعث 

سعدي حسین  بها إلى العماد األصفهاني الذي انتقده في كالم استدركه علیه. نقًال عن د.
، دار النفائس، ١لي جبر، الخالفات المالیة وطرق حلها في الفقه اإلسالمي، طع

  .٧، ص٢٠٠٣عمان،
  ) ویظهر هذا جلیًا عند قراءتنا ٢(
دراسة تحلیلیة تركیبیة مقارنة،  محمد سلیمان األحمد، النظریة العامة للقصد المدني، ) د.٣(

  .٢٤٠، ص٢٠٠٩، ١منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ط
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  املطلب األول
  اإلسالميموقف الفقه 




       


                          

ضحى  لمزید من التفاصیل حول اختالف المسؤولیة المدنیة عن مسؤولیة الضامن ینظر د. )١(
)، ٢٣محمد سعید النعمان، مسؤولیة الضامن، المجلد الرابع، السنة التاسعة، العدد (

  .١١٢- ٨٥، ص٢٠٠٤
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دار الكتب العربي،  ،٢ئع الصنائع في ترتیب الشرائع، طبدا، ٧ج ) عالء الدین الكاساني،١(
دار المعرفة،  ،١١ج المبسوط، ؛ شمس الدین السرخسي،ومابعدها١٥٠، ص١٩٨٢وت،بیر 

  بعدها. وما ٥٠، صبیروت، من دون تاریخ نشر
، دار ٢محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، ج) ٢(

القوانین الغرناطي،  محمد بن أحمد بن جزي؛ ٢٣٨، صالفكر، بیروت، من دون تاریخ نشر
  .٢١٧و٢١٦، ص، من دون دار ومكان وتاریخ نشرالفقهیة

، دار الفكر، بیروت، من دون تاریخ ١إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي، المهذب، ج )٣(
محمد الخطیب الشربیني، مغني المحتاج الى معرفة معاني الفاظ ومابعدها؛ ٣٦٧ص نشر

  بعدها.  وما ٢٨١، صنشر، دار الفكر، بیروت، من دون تاریخ ٢المنهاج، ج
 ١٣٩، ص هـ ١٤٠٥، دار الفكر، بیروت، ١، ط٥اهللا بن أحمد بن قدامة، المغني، جعبد )٤(

، من دون دار ومكان وسنة نشر، ٥ومابعدها؛ عبد اهللا بن قدامة، الشرح الكبیر، ج
منصور بن یونس بن ادریس البهوتي، كشاف القناع عن متن االقناع، ومابعدها؛ ٤٢٨ص

 وما ١٠٦، صهـ١٤٠٢، دار الفكر، بیروت، ٤الل مصیلحي ومصطفى هالل، جتحقیق ه
، دار ابن ١، ط١٠محمد بن صالح العثیمین، الشرح الممتع على زاد المستقنع، مجلدبعدها؛ 

  .١٨٠و١٧٧، صهـ١٤٢٦الجوزي، الریاض، 
 ،١، ط٥أحمد بن یحیى بن المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء االمصار، ج) ٥(

  .٢٦٧، ص م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت، 
نجم الدین بن الحسن المحقق الحلي، المختصر النافع في فقه اإلمامیة، دار الكتاب ) ٦(

محمد تقي المدرسي، أحكام الغصب ؛ ٢٥٦ص  العربي، مصر، من دون سنة نشر
  منشور في األنترنیت على الموقع اآلتي: ١ص واالتالف،
                               http://aLmdarresi.com/books/694/f6oudd77.htm     
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  ) من سورة البقرة.١٩٤اآلیة () ١(
، ٧عالء الدین الكاساني، ج؛ ٥٠، المرجع السابق، ص١١، ج) شمس الدین السرخسي٢(

  . ١٤٣المرجع السابق، ص
  ) من سورة الشورى.٤٠اآلیة ( )٣(
ًة بین ِكتَاب اْلِعتِْق، ، ٢ج،محمد بن اسماعیل البخاري) ٤( ِن أو َأمَ یْ ًدا بین اثْنَ اب إذا َأْعتََق َعبْ بَ

َكاِء،  ،  م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧دار ابن كثیر، الیمامة، بیروت، )، ٢٣٨٦حدیث رقم(الشُّرَ
ابتَاب اْلِعتِْق، كِ ، ٢؛ أخرجه مسلم بن الحجاج النیسابوري، ج٨٩٢ص ِد،  بَ بْ ِة اْلعَ ایَ ِذْكِر ِسعَ

  . ١١٣٩)، المرجع السابق، ص١٥٠١حدیث رقم(
، ٥؛ عبد اهللا بن قدامة، المغني، ج٥١، المرجع السابق، ص١١، ج) شمس الدین السرخسي٥(

، المرجع ٥؛ عبد اهللا بن قدامة، الشرح الكبیر، ج١٤٠و١٣٩المرجع السابق، ص
  . ٤٣٠السابق،ص
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مطبعة السعادة ، من دون  ضمان المتلفات في الفقه اإلسالمي،سلیمان محمد أحمد،  ) د.١(
  .٥٧٨، ص١٩٨٥مكان طبع،

ومابعدها؛ عبد اهللا بن قدامة، ١٣٩، المغني، المرجع السابق، ص٥عبد اهللا بن قدامة، ج )٢(
  .٣٤٠، المرجع السابق، ص٥الشرح الكبیر،ج

تحقیق لجنة إحیاء التراث األندلسي، المحلى، علي بن أحمد بن سعید بن حزم الظاهري  )٣(
  ومابعدها. ١٤٠، ص ، من دون تاریخ نشربیروت ،دار اآلفاق الجدیدة، ٨، جالعربي

  ) من سورة البقرة. ١٩٤اآلیة ( )٤(
  ) من سورة النحل.١٢٦اآلیة ( )٥(
وقعین عن شمس الدین أبي عبداهللا محمد بن أبي بكر المعروف بابن قیم الجوزیة، اعالم الم )٦(

  . ٤٥و٤٤، دار الجیل، بیروت، من دون تاریخ نشر، ص٢رب العالمین،ج



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٢٣٥

  
        
         

 
     

    
  


           


 
 


       

          
             

                          

ِرِه، ِكتَاب المظالم،، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ١( ًة أو شیئا لَِغیْ اب إذا َكَسرَ قَْصعَ حدیث  بَ
  .٨٧٧)، المرجع السابق، ص٢٣٤٩رقم(

تحقیق  حیح البخاري،، فتح الباري شرح صأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني )٢(
ِرهِ  ِكتَاب المظالم،، ٥جمحب الدین الخطیب،  ًة أو شیئا لَِغیْ اب إذا َكَسرَ قَْصعَ ، حدیث بَ

؛ علي بن حزم ١٢٦–١٢٤، صدار المعرفة، بیروت، من دون سنة نشر)، ٢٣٤٩رقم(
  .١٤٢و١٤١، المرجع السابق، ص٨الظاهري، ج

، المرجع ٥ي شرح صحیح البخاري، جبن علي بن حجر العسقالني، فتح البار  ) أحمد٣(
  .١٢٦السابق، ص

، ٣محمد بن علي بن محمد الشوكاني، السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار، ج )٤(
  ومابعدها.٣٦٠، صهـ١٤٠٥، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، طتحقیق محمود إبراهیم زاید



  دراسة تحلیلیة مقارنة –ضمان المغضوب 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٢٣٦

             
             

 
            

           




       




        
      

           
 




          
  



                          

وِع،، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ١( ُ ی ُ اب إن  ِكتَاب اْلب ا َصاعٌ من بَ َ تِه َصرَّاةَ وفي َحْلبَ دَّ اْلمُ َشاءَ رَ
ٍر، حدیث رقم(   .٧٥٦المرجع السابق، ص)، ٢٠٤٤تَمْ

ِره، ِكتَاب المظالم،، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ٢( ًة أو شیئا لَِغیْ اب إذا َكَسرَ قَْصعَ حدیث  بَ
  .   ٨٧٧)، المرجع نفسه، ص٢٣٤٩رقم(

  بعدها. وما ٣٦٠، المرجع السابق، ص٣) محمد الشوكاني، السیل الجرار، ج٣(
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  ب الثانياملطل
  موقف القوانني املدنية


     

    
            

              


          
  




      
    




            


 


                          

) من القانون المدني العراقي الخاصة بأحكام الغصب قد ٢٠١- ١٩٥) یذكر أن المواد (١(
  ) منه.١٩٩أشارت الى لفظ الضمان عدا المادة ( 
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) من مجلة األحكام العدلیة قد بین كیفیة تقدیر ضمان ٨٩١في حین أن نص المادة ( )١(
ْغُصوَب المغصوب إذ جاء فیه:" َأ اَل اْلمَ َك اْلمَ َل ْ ا إذا اْستَه ُكوَن اْلَغاِصُب َضاِمنً ْلَزمُ َأْن یَ نَّهُ یَ

ِمیَّاِت  ا أیضًا َفِإْن َكاَن ِمْن اْلِقیَ ُكوُن َضاِمنً َلَف َأوْ َضاعَ ِبتعدیِه َأوْ من دون تعدیِه یَ َكَذلَِك إذا تَ
اِن اْلَغْصِب وَ  تُهُ ِفي َزمَ ْلَزمُ اْلَغاِصَب ِقیمَ ُ ِمثْلِِه".یَ اء هُ إْعَط ْلَزمُ یَّاِت یَ إِْن َكاَن ِمْن اْلِمثْلِ َكانِِه وَ     مَ

براهیم المشاهدي وعبد المجید الجنابي وغیرهم، القانون المدني  )٢( ضیاء شیت خطاب وإ
،  م٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠، مطبعة الزمان، بغداد، ٢العراقي مع مجموعة االعمال التحضیریة، ج

  .  ١٤و١٣ص
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  غیر منشور. ٢٢/٦/٢٠٠٥/ تاریخه ٢٠٠٥)/س/٧٦م(قرار رق) ١(
  غیر منشور.  ٢٦/١٢/٢٠٠٥/ تاریخه ٢٠٠٥)/س/١٩٧قرار رقم( )٢(
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، دار ١مصادر االلتزام،جعبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر،  ) د.١(
  .٢٤٥و ٢٤٤، صابن االثیر للطباعة والنشر، جامعة الموصل، من دون سنة طبع ونشر

؛ ٢٤٦عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، المرجع نفسه، ص ) د.٢(
 =یحیى محمد عبداهللا الجرافي، الغصب في الشریعة اإلسالمیة والقانون المدني المصري
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والقانون المدني الیمني، أطروحة دكتوراه مقدمة الى كلیة الحقوق، جامعة عین شمس =
  .٣٠٢ص ،م١٩٩٥هـ،١٤١٦المصریة، 

  ) من القانون المدني العراقي.٢١٠المادة ( :) ینظر١(
  ) من القانون المدني العراقي . ٢٠٧المادة ( :) ینظر٢(
  .١٠٠وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع السابق، ص ) د.٣(
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  .٣٠١) یحیى الجرافي، المرجع السابق، ص١(
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  املبحث الثاني
  ضمان املغصوب املثلي












  املطلب األول
  تعريف األشياء املثلية 

           








  الفرع األول
  صطالح اللغة العربيةاملثلية يف ا تعريف األشياء






                          

، في غریب الشرح الكبیر للرافعيیر المصباح المن ،أحمد بن محمد بن علي المقري الفیومي) ١(
 =؛ ابراهیم مصطفى وأحمد٥٦٣، ص ، من دون سنة نشربیروت ،المكتبة العلمیة، ٢ج
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  الفرع الثاني
  الفقه اإلسالمي اصطالحتعريف األشياء املثلية يف 

           


                                                               

مجمع اللغة  ،حقیق، تالمعجم الوسیط، ٢الزیات وحامد عبد القادر ومحمد النجار،ج=
  . ٨٥٤، ص، من دون مكان وتاریخ نشردار الدعوة، العربیة

  لمؤمنون.) من سورة ا٤٧) اآلیة (١(
  .٥٢٠) أحمد الفیومي، المرجع السابق، ص٢(
مجمع األنهر في شرح الحنفي،  بشیخي زاده عروفعبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الم )٣(

، ار الكتب العلمیة، د٤، جآیاته وأحادیثه خلیل عمران المنصور جتحقیق خر ، ملتقى األبحر
روضة الطالبین  الشافعي،ي محیي الدین النوو ؛ ٨٠و ٧٩، صم١٩٩٨ ،هـ١٤١٩ بیروت،

شهاب ؛ ٢٠-١٨هـ، ص١٤٠٥ ،بیروت ،لمكتب اإلسالمي، ا٢، ط٥، جوعمدة المفتین
الدین أحمد بن أحمد بن سالمة القلیوبي، حاشیة قلیوبي على شرح جالل الدین المحلي على 

، دار الفكر، بیروت، ١، ط٣منهاج الطالبین، تحقیق مكتب البحوث والدراسات، ج
شمس الدین محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة بن شهاب ، ٣٢، ص م١٩٩٨هـ، ١٤١٩

، دار الفكر ٥، جنهایة المحتاج إلى شرح المنهاج الدین الرملي الشهیر بالشافعي الصغیر،
إلنصاف في ، اعلي بن سلیمان المرداوي ؛١٦١، ص م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤للطباعة، بیروت، 

، دار إحیاء التراث العربي، ٦، جلفقيحقیق محمد حامد ا، تمعرفة الراجح من الخالف
؛منصور البهوتي الحنبلي، كشاف القناع، ١٩٣و١٩٢، ص، من دون تاریخ نشربیروت

؛ أحمد ١٧٧؛ محمد بن العثیمین، المرجع السابق، ص١٠٧و١٠٦، المرجع السابق، ص٤ج
؛ جعفر بن الحسن الحلي االمامي، ٢٦٧، المرجع السابق، ص٥المرتضى الزیدي، ج

دار الفكر، من ، ٥وهبة الزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، ج ؛ د.٣٣٩لسابق، صالمرجع ا
  . ٧٢٠، ص١٩٩٧دون مكان وتاریخ نشر، 
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  لفرع الثالثا
  القانوني االصطالحتعريف األشياء املثلية يف 

            
     

             








 
            

           
        

         

                          

الوجیز في العقود المدنیة (البیع واالیجار والمقاولة)، المكتبة القانونیة، جعفر الفضلي،  د. )١(
  .٦١و٦٠، صم٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠، ٤بغداد، ط
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  املطلب الثاني
  ضمان تقدير املغصوب املثلي




            







  الفرع األول
  موقف الفقه اإلسالمي

           
         



                          

، الدار الجامعیة، من دون ١الحقوق العینیة، جطه البشیر، غني حسون طه ومحمد  د.) ١(
  .٢١و٢٠، صم١٩٨٢هـ ،١٤٠٢مكان نشر، 

، منشور في ١٥محمد حسن فضل اهللا، محمد حسن فضل اهللا، أحكام الغصب، ص) ٢(
  األنترنیت على الموقع اآلتي:

http//Arabic.bayynat.org.Lb/books/fkh3-73.htm 



  )١٩) ، السنة (٦١) ، العدد (١٧مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد (

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٢٤٧

     
         


    





 

     

                          

حسن علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الرشداني المرغیاني، الهدایة أبي البرهان الدین علي  )١(
؛ ١٢و١١، ص، المكتبة اإلسالمیة، من دون دار وتاریخ نشر٤شرح بدایة المبتدى، ج

، ٧؛ عالء الدین الكاساني، ج٥١و٥٠، المرجع السابق ، ص١١شمس الدین السرخسي، ج
  . ١٥المرجع السابق، ص

، ، دار صادر، بیروت، من دون تاریخ نشر١٤برى، جالمدونة الكمالك بن أنس،  )٢(
  .٢١٧و٢١٦، المرجع السابق، ص١؛ محمد بن جزي الغرناطي ج٣٦٤ص

، المرجع ٣؛شهاب الدین القلیوبي، ج٢٠-١٨، المرجع السابق، ص٥،جمحیي الدین النووي) ٣(
  .٣٢السابق، ص

هللا بن قدامة، ؛ عبد ا١٠٦، المرجع السابق، ص٤منصور البهوتي، كشاف القناع، ج) ٤(
، المرجع السابق، ١٠؛ محمد بن العثیمین، م١٤٠و١٣٩، المرجع السابق ، ص٥المغني، ج

  .١٧٧ص
  .٢٦٧، المرجع السابق، ص٥أحمد المرتضى، ج) ٥(
  .٢٥٦نجم الدین الحلي، المرجع السابق، ص) ٦(
  . ١٤١و١٤٠، المرجع السابق، ص٨علي بن حزم الظاهري، ج) ٧(
  رة البقرة.) من سو ١٩٤اآلیة () ٨(
  ) من سورة النحل.١٢٦اآلیة () ٩(
  .١٣٥حامد الفقي، المرجع السابق، ص د.) ١٠(



  دراسة تحلیلیة مقارنة –ضمان المغضوب 

Rafidain Of Law Journal, Vol. (17), No. (61), Year (19) 

٢٤٨

          
        

 


           



 

 


           


                          

ِرِه، ِكتَاب المظالم،، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ١( ًة أو شیئا لَِغیْ اب إذا َكَسرَ قَْصعَ حدیث  بَ
  .٨٧٧)، المرجع السابق، ص٢٣٤٩رقم(

تحقیق ، سنن البیهقي الكبرى ،البیهقيأحمد بن الحسین بن علي بن موسى أبو بكر ) أخرجه ٢(
باب رد قیمته إن كان من ذوات القیم أو رد  كتاب الغصب،، ٦ج ،محمد عبد القادر عطا

)، ١١٣٠٣، حدیث رقم(مثله إن كان من ذوات األمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في یدیه
  .٩٦، صم١٩٩٤ هـ،١٤١٤ ،مكة المكرمة ،مكتبة دار الباز

، ١٤ج ؛ مالك بن أنس المالكي،١٢و١١، المرجع السابق، ص٤المرغیاني، جبرهان الدین  )٣(
-١٨، المرجع السابق، ص٥الشافعي، جمحیي الدین النووي ؛ ٣٦٤المرجع السابق، ص

؛ محمد بن ١٤٠و١٣٩، المرجع السابق، ص٥؛ عبد اهللا بن قدامة الحنبلي، المغني، ج٢٠
، المرجع السابق، ٨حزم الظاهري، ج ؛ علي بن١٧٩العثیمین الحنبلي، المرجع السابق، ص

؛ أحمد ٢٥٦؛ نجم الدین بن الحسن الحلي االمامي، المرجع السابق، ص١٤١و١٤٠ص
  .     ٢٦٧، المرجع السابق، ص٥المرتضى الزیدي، ج

شهاب الدین أحمد ؛ ١٢و١١، المرجع نفسه، ص٤برهان الدین علي المرغیاني الحنفي، ج )٤(
 =،م١٩٩٤ ،بیروت، دار الغرب، ٨، جحقیق محمد حجيت ، الذخیرة،بن إدریس القرافي
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علي بن ؛ ٧٩، المرجع السابق، ص٤؛ عبد الرحمن المعروف بالشیخ زاده، ج٢٨٨ص=
محمد بن حبیب الماوردي، الحاوي الكبیر، تحقیق علي محمد عوض، عادل أحمد عبد 

هللا ؛ عبد ا١٣٦، صم١٩٩٩هـ، ١٤١٩، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١، ط٧الموجود، ج
؛ منصور البهوتي الحنبلي، كشاف ١٣٩، المرجع نفسه، ص٥بن قدامة الحنبلي، المغني، ج

، المرجع نفسه، ٥؛ أحمد المرتضى الزیدي، ج١٠٦، المرجع السابق، ص٤القناع، ج
  .٢٦٧ص

  .  ٥٠، المرجع السابق، ص١١، ج) شمس الدین السرخسي١(
  . ١٤٠، المرجع السابق، ص ٨علي بن حزم الظاهري، ج )٢(
ًة بین ِكتَاب اْلِعتِْق، ، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ٣( ِن أو َأمَ یْ ًدا بین اثْنَ اب إذا َأْعتََق َعبْ بَ

َكاِء،  ؛ أخرجه مسلم بن الحجاج ٨٩٢)، المرجع السابق، ص٢٣٨٦حدیث رقم(الشُّرَ
دِ ، ٢النیسابوري، ج بْ ِة اْلعَ ایَ اب ِذْكِر ِسعَ ، المرجع السابق، )١٥٠١، حدیث رقم(ِكتَاب اْلِعتِْق، بَ

  .١١٣٩ص
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. یحیى بن ١( ) الِشقص بكسر الشین النصیب سواء أكان قلیًال أم كثیرا ویقال له: الشقیص أیضًا
، دار إحیاء التراث العربي، ٢، ط١٠شرف بن مري النووي، صحیح مسلم بشرح النووي،ج

محمد بن مكرم بن منظور األفریقي المصري، جمال الدین ؛ ١٣٧هـ، ص١٣٩٢بیروت،
  .٤٨، صدار صادر، بیروت، من دون سنة نشر ،١، ط٧لسان العرب، ج

ومعنى االستسعاء في هذا الحدیث أن العبد یكلف االكتساب والطلب حتى تحصل قیمة  )٢(
، المرجع ١٠یحیى بن شرف بن مري النووي، ج نصیب الشریك االخر فإذا دفعها إلیه عتق.

  .١٣٦نفسه، ص
ْشقُوقٍ  )٣( ، المرجع نفسه، ١٠. یحیى بن شرف النووي، جا یشق علیهأى ال یكلف م غیر مَ

   .١٣٧ص
ِة َعْدٍل، ِكتَاب الشَِّرَكة، ، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ٤( ِقیمَ َكاِء ِب ْقِویِم اْألشیاء بین الشُّرَ اب تَ بَ

، ٢؛ أخرجه مسلم بن الحجاج النیسابوري، ج٨٨٢)، المرجع السابق، ص٢٣٦٠حدیث رقم(
ِد،بَ  ِكتَاب اْلِعتِْق، بْ ِة اْلعَ ایَ   .١١٣٩)، المرجع السابق، ص١٥٠٣حدیث رقم( اب ِذْكِر ِسعَ

یحیى بن شرف النووي،  ؛١٥١، المرجع السابق، ص٧عالء الدین الكاساني الحنفي، ج )٥(
، المرجع ٥عبداهللا بن قدامة الحنبلي، المغني، ج؛ ١٣٩- ١٣٥، المرجع السابق، ص١٠ج

؛ أحمد ١٤١و١٤٠، المرجع السابق، ص٨ج، علي بن حزم الظاهري، ١٣٩السابق، ص
  . ٢٦٧، المرجع السابق، ص٥المرتضى الزیدي، ج

  .  ١٤٠، المرجع نفسه، ص٨علي بن حزم الظاهري، ج )٦(
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ومابعدها؛ عبد اهللا بن قدامة ٥٠، المرجع السابق، ص١١، ج) شمس الدین السرخسي الحنفي١(
  .١٤٠و١٣٩، المرجع السابق، ص٥الحنبلي، المغني، ج

تحقیق أحمد  ،الجامع الصحیح سنن الترمذي ،محمد بن عیسى أبو عیسى الترمذيأخرجه ) ٢(
اب ما ُذِكرَ عن رسول اللَّهِ ٣ج ،محمد شاكر وآخرون ْلِح بین  ، ِكتَاب األحكام، بَ في الصُّ
 ،، من دون سنة نشربیروت ،دار إحیاء التراث العربي)، ١٣٥٢( الناس، حدیث رقم

   دیث قال اإلمام الترمذي:" هذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح".. جاء في تكملة الح٦٣٤ص
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  الفرع الثاني
  موقف القوانني املدنية

         
         





              


        





     

              


   


            


                          

  .٣٠١) یحیى الجرافي، المرجع السابق، ص١(
  .) من القانون المدني الیمني٣٥١المادة ( )٢(
یصدرها  النشرة القضائیة" ٥/٥/١٩٧٣تاریخه/ ١٩٧٣ مدنیة رابعة/ )/٤١٣( ) قرار رقم٣(

 =؛١٣٠، ص١٩٧٣، ٤، س٢، ع، بغدادالمكتب الفني في محكمة تمییز العراق سابقاً 
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المبادئ القانویة في قضاء محكمة التمییز، القسم المدني، مطبعة ابراهیم المشاهدي، =
  .٥١٩، ص١٩٨٨العمال المركزیة، بغداد، 

تصدرها نقابة المحامین  مجلة القضاء ١٨/٩/١٩٥٦تاریخه  ١٩٥٦)/ص/١٤١٠قرار رقم( )١(
  .٧٢١، ص١٩٥٦، ١٤، س٥،ع في العراق، مطبعة العاني، بغداد

هـ، ١٤١٠ضمان العدوان في الفقه اإلسالمي، دار الثقافة، القاهرة،محمد أحمد سراج،  ) د.٢(
  .   ٤٦٤، المرجع السابق، ٢؛ علي حیدر، ج٥٢٧، صم١٩٩٠

وهبة  ؛ د.٢١، المرجع السابق، ص١ج غني حسون طه، محمد طه البشیر ود. ) د.٣(
عمر  عبد العزیز ؛ د.٤٨٠٢، المرجع السابق، ص٦جالزحیلي، الفقه اإلسالمي وأدلته، 

، دار عمار، ١الخطیب، القیم المالیة بین التعبد والتعویض في الشریعة اإلسالمیة،ط
  .    ٣١٤و٣١٣م، ص٢٠٠٠هـ، ١٤٢٠عمان،
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ناصر جمیل محمد الشمایلة، كسب ملكیة المضمونات بالضمان (دراسة مقارنة)، رسالة  )١( 
، م١٩٩٧هـ،١٤١٧خاص مقدمة الى كلیة القانون، جامعة الموصل، ماجستیر في القانون ال

  .   ٦٦و٦٥ص
 ؛ د.٢٧٨، ص٢٠٠١، مطبعة العزة، بغداد، ٢حسن علي ذنون، المبسوط، الخطأ، ج ) د.٢( 

 =وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع ؛ د.١٤٩حامد الفقي، المرجع السابق، ص
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غي، قاعدة المثلى والقیمي في الفقه علي محیي الدین القره دا د.؛ ٩٤السابق، ص=
، ١٩٩٣، در االعتصام، القاهرة، ١اإلسالمي وأثرها على الحقوق وااللتزامات، ط

  .   ٨٠و٧٤ص
، من ٢مصطفى إبراهیم الزلمي، نظریة االلتزام برد غیر المستحق (دراسة مقارنة)، ط د. )١( 

المرجع السابق،  محمد أحمد سراج، ؛ د.٣١١و٣١٠، ص دون دار ومكان وتاریخ نشر
  .   ٥٢٨و٥٢٧ص

علي محیي الدین القره داغي، قاعدة المثلى والقیمي في الفقه اإلسالمي وأثرها على  د. )٢( 
؛ ناصر جمیل الشمایلة، المرجع السابق، ٨٠صالحقوق وااللتزامات، المرجع السابق، 

  .   ٦٨و٦٧ص
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محمد بن العثیمین ن مهلكٍة. ) یسمى هذا المكان في الفقه اإلسالمي بمفازٍة أي في مكا١( 
  .١٧٩الحنبلي، المرجع السابق، ص

  .١٤٢حامد الفقي، المرجع السابق، ص د.  مسافة القصر هي اثنا عشر میالً  )٢( 
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  املطلب الثالث
  وقت تقدير قيمة املغصوب املثلي ومكانه
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  الفرع األول
  موقف الفقه اإلسالمي


           

   
  





       






                          

، ١١؛ شمس الدین السرخسي، ج١٥١، المرجع السابق، ص٧عالء الدین الكاساني، ج )١(
  .٥٠المرجع السابق، ص

، المرجع ٣؛ شهاب الدین القلیوبي، ج٢٠السابق، ص ، المرجع٥، جمحیي الدین النووي )٢(
  .٣٢السابق، ص

.  مسافة القصر عند فقهاء الشافعیة: )٣( محمد شطا الدمیاطي، أربعة برد والبرد اثنا عشر میًال
، دار الفكر، ٢إعانة الطالبین على الفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمات الدین، ج

  .١٠٢، المرجع السابق، ص١ابراهیم الشیرازي،ج ؛٣٢، صبیروت، من دون تاریخ نشر
  . ١٠٧، المرجع السابق، ص٤كشاف القناع، ج) منصور البهوتي الحنبلي، ٤(
، من دون دار ومكان وسنة ١٣، جالحنفي، العنایة شرح الهدایة محمد بن محمد البابرتي )٥(

ور ؛ منص٢٢، المرجع السابق، ص٥الشافعي، جمحیي الدین النووي ؛ ٣٤٠، صنشر
، ٥؛ أحمد المرتضى الزیدي، ج١٠٧، المرجع السابق، ص٤البهوتي؛ كشاف القناع، ج

  .٢٦٧المرجع السابق، ص
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، ١٣؛ محمد البابرتي، ج٧٩، المرجع السابق، ص٤عبد الرحمن المعروف بالشیخ زاده، ج )١(
  . ٣٣٦المرجع نفسه، ص

  . ١٤٠، المرجع السابق، ص٨، ج) علي بن حزم الظاهري٢(
، من دون تاریخ بیروت، دار الفكر، ٣، جمحمد علیش تحقیق ،الشرح الكبیرلدردیر، أحمد ا) ٣(

تحقیق محمد ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیرمحمد عرفه الدسوقي، ؛ ٤٤٥، ص نشر
  .  ٤٤٥، ص ، من دون تاریخ نشربیروت ،دار الفكر، ٣، جعلیش

؛ أحمد المرتضى ١٠٧سابق، ص، المرجع ال٤منصور البهوتي الحنبلي، كشاف القناع، ج )٤(
  .٢٦٧، المرجع السابق، ص٥الزیدي، ج
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، ١٣؛ محمد البابرتي، ج٧٩، المرجع السابق، ص٤عبد الرحمن المعروف بالشیخ زاده، ج )١(
  .١٢، المرجع السابق، ص٤؛ برهان الدین علي المرغیاني،ج٣٣٦المرجع السابق، ص

  .٢١و٢٠، المرجع السابق، ص٥، جمحیي الدین النووي )٢(
  .٢٦٧، المرجع السابق، ص٥أحمد المرتضى، ج )٣(
فخر الدین عثمان بن علي الزیلعي، ؛ ١٥١،المرجع السابق،ص٧عالء الدین الكاساني،ج )٤(

، هـ١٣١٣، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، ٢، ط٥تبین الحقائق شرح كنز الدقائق، ج
  .٢٢٣ص

، المرجع ١ن جزي الغرناطي، ج؛ أحمد ب٤٤٥، المرجع السابق، ص٣أحمد الدردیر، ج )٥(
  .٢١٧السابق، ص

  .٢٥٦، صنجم الدین بن الحسن المحقق الحلي، المرجع السابق) ٦(
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  الفرع الثاني
  موقف القوانني املدنية

          
           


                          

؛ عبد الرحمن المعروف بالشیخ ١٢، المرجع السابق، ص٤برهان الدین علي المرغیاني، ج )١(
  .٧٩، المرجع السابق، ص٤زاده، ج

  .٢١و ٢٠، المرجع السابق، ص٥، جمحیي الدین النووي) ٢(
؛ عبد اهللا بن قدامة، ١٠٧، المرجع السابق، ص٤كشاف القناع، ج) منصور البهوتي، ٣(

، المرجع السابق، ١٠؛ محمد بن العثیمین، م١٦٢، المرجع السابق،ص٥المغني، ج
  .  ١٨٠ص

  .١٦٢، المرجع نفسه، ص٥عبد اهللا بن قدامة ، المغني، ج) ٤(
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هو وقت الطلب المقترن بالتسلیم " الوفاء" أما  ) یبدو أن المشرع الیمني یقصد بوقت الطلب:١(
الوفاء فالعبرة بیوم التسلیم ألن المثلي إذا تعذر وجوده یكون شأنه عندئٍذ القیمي،  تأخرإذا 

القانون المدني الیمني أن القیمي یجب فیه أوفر القیم من  ) من١٤٤وقد عرفنا في المادة (
بالمشرع الیمني أن یوحد المصطلحات  وقت الغصب الى وقت الوفاء. وقد كان یُحِسُن 

  القانونیة تحاشیًا من اللبس.
، ١٩٥٧) فرید فتیان، مصادر االلتزام شرح مقارن على النصوص، مطبعة العاني، بغداد، ٢(

  .   ٢٤٦ص
  ) من مجلة األحكام العدلیة.٥٣) المادة (٣(
  .٩٣وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع السابق، ص ) د.٤(
طارق بن محمد بن عبداهللا الخویطر، المال  د. ؛١٤٧امد الفقي، المرجع السابق، صح ) د.٥(

، دار كنوز اشبیلیا للنشر والتوزیع، ٢، ط٢یجب فیه في الفقه والنظام، ج المأخوذ ظلمًا وما
  .٨٣١صم، ٢٠١٠هـ، ١٤٣١
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  .٥٢٢سعدي حسین علي جبر، المرجع السابق، ص ) د.١(
في القوانین العربیة والشریعة اإلسالمیة، دار ابن خلدون،  عبد الفتاح مراد، الغصب ) د.٢(

  .٦٨مصر، من دون سنة نشر، ص
  .٢٧٣، المرجع السابق، ص٢حسن علي ذنون، المبسوط، الخطأ، ج د. )٣(
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عبد المجید الحكیم وعبد  د. ؛١٠١وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع السابق، ص ) د.١(
  .٢٥٠و٢٤٩، المرجع السابق، ص١مصادر االلتزام، ج الباقي البكري ومحمد طه البشیر،

،المرجع ١عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، مصادر االلتزام،ج د. )٢(
  .٢٥٠السابق، ص
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عبد القادر الفار، مصادر االلتزام، مصادر الحق الشخصي في القانون المدني، مكتبة  د. )١(
  .  ٢٠٥، ص٢٠٠٤دار الثقافة، عمان، 

   . ٥٢٢سعدي حسین علي جبر، المرجع السابق، ص ) د.٢(
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  املبحث الثالث
  ضمان املغصوب القيمي

           
            







  

  املطلب األول
  تعريف األشياء القيمية 
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  الفرع األول
  صطالح اللغة العربيةالقيمية يف ا تعريف األشياء

          





  الفرع الثاني
  صطالح الفقه اإلسالميالقيمية يف ا تعريف األشياء


          

            







 




           



                          

  .٥٢٠، المرجع السابق، ص٢أحمد الفیومي، ج )١(
  .٨٠و٧٩، المرجع السابق، ص٤ج، شیخ زادهالب عروفعبد الرحمن الم )٢(
  .١٠٨و١٠٧، المرجع السابق، ص٤منصور البهوتي، كشاف القناع، ج )٣(
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  الفرع الثالث
  صطالح القانونيالقيمية يف اال تعريف األشياء





      
             

   


               
             



                          

  .١٥ابق، صمحمد حسن فضل اهللا، المرجع الس )١(
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  املطلب الثاني
  ضمان تقدير املغصوب القيمي


           









  الفرع األول
  موقف الفقه اإلسالمي 






                          

وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع  ؛ د.٦٠جعفر الفضلي، المرجع السابق، ص ) د.١(
  .  ٩٣و٩٢) ص ٢٠٩السابق، هامش(

؛ برهان الدین علي ٨٠، المرجع السابق، ص٤عبد الرحمن المعروف بالشیخ زاده، ج )٢( 
  .١٢، المرجع السابق، ص٤المرغیاني، ج

محمد بن عبد الرحمن المغربي، مواهب ؛ ٤٥١جع السابق، ص، المر ٣محمد الدسوقي، ج) ٣( 
  .   ٢٧٩، صهـ١٣٩٨، دار الفكر، بیروت، ٢، ط٥الجلیل لشرح مختصر خلیل، ج

، المرجع السابق، ٧؛ علي الماوردي ،ج١٨، المرجع السابق، ص٥، جمحیي الدین النووي )٤( 
  .١٣٦ص
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  .٢٦٧، المرجع السابق، ص٥أحمد المرتضى، ج )١( 
  .٢٥٦م الدین جعفر الحلي، المرجع السابق، صنج) ٢( 
ًة بین ِكتَاب اْلِعتِْق، ،  ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ٣(  ِن أو َأمَ یْ ًدا بین اثْنَ اب إذا َأْعتََق َعبْ بَ

َكاِء،  ؛ أخرجه مسلم بن الحجاج ٨٩٢)، المرجع السابق، ص٢٣٨٦حدیث رقم(الشُّرَ
اب ذِ ، ٢النیسابوري، ج ِد،ِكتَاب اْلِعتِْق، بَ بْ ِة اْلعَ ایَ )، المرجع السابق، ١٥٠١حدیث رقم( ْكِر ِسعَ

    .١١٣٩ص
ِة َعْدٍل، ِكتَاب الشَِّرَكة، ، ٢ج) أخرجه محمد البخاري، ٤(  ِقیمَ َكاِء ِب ْقِویِم اْألشیاء بین الشُّرَ اب تَ بَ

، ٢؛ أخرجه مسلم بن الحجاج النیسابوري، ج٨٨٢)، المرجع نفسه، ص٢٣٦٠حدیث رقم(
ِد، تِْق،ِكتَاب اْلعِ  بْ ِة اْلعَ ایَ اب ِذْكِر ِسعَ   .١١٣٩)، المرجع نفسه، ص١٥٠٣حدیث رقم( بَ

، ١١؛ شمس الدین السرخسي، ج١٥١، المرجع السابق، ص٧عالء الدین الكاساني، ج) ٥(
؛ فخر الدین ١٢٥، المرجع السابق، ص٨؛ زین الدین بن نجیم، ج٥١المرجع السابق، ص

   .٢٢٣، المرجع السابق، ص٥الزیلعي، ج
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  .١٥١حامد الفقي، المرجع السابق، ص د.) ١(
  .١٤٠، المرجع السابق، ص٨علي بن حزم الظاهري، ج) ٢(
  . ٥٧٨سلیمان محمد األحمد، المرجع السابق، ص د.) ٣(
؛ عبد الرحمن المعروف بالشیخ ١٢، المرجع السابق، ص٤برهان الدین علي المرغیاني، ج )٤(

  .٨٠، المرجع السابق، ص٤زاده، ج
  .١٣٧، المرجع السابق، ص٧علي الماوردي، ج) ٥(
؛ عبد اهللا بن قدامة، ١٠٨، المرجع السابق، ص٤كشاف القناع، ج) منصور البهوتي، ٦(

  .   ١٤٠و١٣٩، المرجع السابق، ص٥المغني، ج
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، ٣؛ محمد الشوكاني، السیل الجرار، ج ٧١، المرجع السابق، ص٣محمد الصنعاني، ج) ١(
محمد بن علي بن محمد الشوكاني، نیل االوطار من  ؛٣٦١و٣٦٠المرجع السابق، ص

  .٧١، صم١٩٧٣، دار الجیل، بیروت، ٦أحادیث سید االخبار شرح منتفى االخبار، ج
  ) من سورة البقرة.١٩٤اآلیة () ٢(
، دار الشعب، ٢محمد بن أحمد بن أبي بكر األنصاري القرطبي، الجامع ألحكام القرآن، ج )٣(

  .٣٥٧، صشرالقاهرة، من دون تاریخ ن
  .٥٨٣سلیمان محمد أحمد، المرجع السابق، ص د.) ٤(
باب رد قیمته إن كان من ذوات القیم أو رد  كتاب الغصب،، ٦ج) أخرجه أحمد البیهقي، ٥(

)، ١١٣٠٣، حدیث رقم(مثله إن كان من ذوات األمثال إذا أتلفه الغاصب أو تلف في یدیه
  .٩٦المرجع السابق، ص
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، ٣؛ محمد الشوكاني، السیل الجرار، ج٧١المرجع السابق، ص ،٣محمد الصنعاني، ج) ١(
  .٣٦١المرجع السابق، ص

  .٧٢و٧١، المرجع السابق، ص٦محمد الشوكاني الزیدي، نیل األوطار، ج) ٢(
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  املطلب الثالث
  وقت تقدير قيمة املغصوب القيمي ومكانه

     



           




                          

  .  ٧١) ناصر جمیل الشمایلة، المرجع السابق، ص١(
  .  ٩٤و٩٣وهبة الزحیلي، نظریة الضمان، المرجع السابق، ص ) د.٢(
یصدرها  مجموعة األحكام العدلیة٣١/٣/١٩٧٦تاریخه  ١٩٧٦)/مدنیة أولى/١٦٨رقم() قرار ٣(

  وما بعدها.٤٣، ص١٩٧٦، ٧، س١،عقسم اإلعالم القانوني في وزارة العدل في بغداد
مجموعة األحكام ١٥/٢/١٩٧٥تاریخه  ١٩٧٤)/هیئة عامة أولى/٢٦٥) قرار رقم(٤(

  .٧٩و٧٨، ص١٩٧٥، ٦،س١العدلیة،ع
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  موقف الفقه اإلسالمي





             







       


                          

محمد بن عبد  كمال الدین؛  ١٢، المرجع السابق، ص٤ن علي المرغیاني، جبرهان الدی )١(
، ص ، من دون سنة نشربیروت ،دار الفكر، ٢ط ،٧، جشرح فتح القدیري، الواحد السیواس

  . ٨٠و٧٩، المرجع السابق، ص٤؛ عبد الرحمن المعرف بشیخ زاده، ج١٥٨و١٥٤
، المرجع السابق، ٥المغربي، ج ؛ محمد ٤٥١، المرجع السابق، ص٣محمد الدسوقي، ج )٢(

  . ٢٨١ص
  . ٢٥٦، المرجع السابق، ص٣جعفر بن الحسن الحلي، ج) ٣(
  .٢٥، المرجع السابق، ص٥جمحیي الدین النووي،  )٤(
، ٣؛ محمد الشوكاني، السیل الجرار، ج٢٦٧، المرجع السابق، ص٥) أحمد المرتضى، ج٥(

  . ٣٦٠المرجع السابق، ص
  .٢٥٦، المرجع السابق، ص٣ج جعفر بن الحسن الحلي، )٦(
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، ٦؛ علي المرداوي، ج٩٨، المرجع السابق، ص٤منصور البهوتي، كشاف القناع، ج )١(
  .١٨٠، المرجع السابق، ص١٠؛ محمد بن العثیمین، م١٩٤المرجع السابق، ص

  . ١٥٦حامد الفقي، المرجع السابق، ص د. )٢(
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  . ٨٣٣یطر، المرجع السابق، صطارق الخو  ؛ د.١٥٦حامد الفقي، المرجع نفسه، ص د. )١(
، قضاء محكمة تمییز العراق  ٢٨/١٢/١٩٦٩تاریخه  ١٩٦٩)/حقوقیة ثانیة/٤٩قرار رقم() ٢(

  .      ٣٤٤و٣٤٣، المجلد السادس، ص٢١/١/١٩٧٨تاریخه 
  . ١٠٠المرجع السابق، ص قاعة المثلى والقیمي في الفقه اإلسالمي، علي القره داغي، د. )٣(
  .٥٢٢علي جبر، المرجع السابق، صسعدي حسین  د. )٤(
  .٣١٣مصطفى الزلمي، نظریة االلتزام برد غیر المستحق، المرجع السابق، ص د. )٥(
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مصادر  الوجیز في النظریة العامة لاللتزام،محمد سعید الرحو،  حسن علي الذنون ود. د. )١(
  .٣١٥، ص٢٠٠٢ من دون مكان نشر، دار وائل للنشر،، ١ط ،١ج االلتزام،

  .٦٨عبد الفتاح مراد، المرجع السابق، ص .د )٢(
، المرجع ١عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، مصادر االلتزام،ج د.) ٣(

  .٢٥٠و٢٤٩السابق، ص
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، المرجع ١عبد المجید الحكیم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشیر، مصادر االلتزام،ج د. )١(
  .٢٥٠نفسه، ص
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